
Brand Awareness Program 	  
	  
Werk jij met Nailit Products en weet jij van je technieken en mooiste eindresultaten goede 
foto’s of korte filmpjes te maken? 
Stuur deze dan naar ons door en spaar Nailit-credits. Dit zijn waardepunten die je spaart per 
foto/video en die inwisselbaar zijn voor Nailit producten. 
 
Welke items zijn geschikt voor foto’s of filmpjes? 

- styleer- en vijltechnieken,  
- tipapplicatie,  
- sjabloonapplicatie,  
- laktechniek,  
- PREP en manicure techniek,  
- eindresultaten versteviging, verlenging, French manicure, gelpolish, nail-art,  

designs, acryl- of gelsysteem (LED of UV). 
- resultaat VOOR en NA, 
- metamorfoses voor probleemnagels, 
- producten showen, met of zonder hand/nagels. 

 
Waar moet de foto of het filmpje aan voldoen? 

- Nailit Products sluikreclame (ergens op de foto dient het gebruikte Nailit product 
en/of een logo zichtbaar te zijn). Nailit Products stelt hiervoor een Nailit logo 
ShowPad ter beschikking, 

- geen andere merken zichtbaar of herkenbaar, 
- geen gezicht of salonnaam in beeld, 
- rustige en schone foto omgeving, 
- filmpjes niet langer dan 60 sec. 
- close-ups dienen helder en scherp te zijn, 
- geen bronvermelding aanbrengen, wij zorgen altijd voor de bronvermelding bij elke 

geplaatste foto. 
 
Wat zijn de verdiensten? 
Een bedrag tussen de €0,50 en € 2,50 per foto/fi lmpje. 
Waarde Nail it-credits: €0,50 p.st.  
Een uitgekozen foto of filmpje word beoordeeld met min. 1 tot  max. 5 Nailit-credits. 
Voor niet gebruikte of uitgekozen foto’s/filmpje worden geen Nailit-credits toegekend. 
Nailit Products geeft bij elke gebruikte/uitgekozen foto/filmpje een bericht met de 
toegekende Nailit-credits. De Nailit-credits worden digitaal verwerkt en bijgehouden. 
Zodra er een tegoed van € 5,- is bereikt, worden de Nailit-credits omgezet in een 
kortingscode welke inleverbaar is in de webshop op www.nailitproducts.com. Het is mogelijk 
meerdere kortingscodes op te sparen en tegelijk in te leveren. 
 
Waar moet de foto of het filmpje naar toe? 
Verstuur je foto’s/filmpjes naar jose@nailitproducts.com. 
Vermeld altijd je naam en salonnaam, emailadres en telefoonnummer bij de verstuurde 
foto/film. Foto’s bewerken hoeft niet, dit doen wij als dat wenselijk is. 
Toegezonden foto’s worden ter beschikking gesteld van Nailit Products en zijn hierdoor vrij 
van alle rechten te gebruiken door Nailit Products. 


