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BEAUNOIR IS FOR THE NIGHT LOVERS.

PEOPLE WHO ARE IN LOVE WITH THE NIGHT.

THE ONES THAT DARE TO EMBRACE THE STARS.

 

WIJ WENSEN JE EEN MOOIE NACHT.

Onze missie, onze belofte.

 
Beaunoir wil met haar op maat slaapkamerconcept en jarenlange bedding expertise haar klanten een

unieke slaapbeleving bieden. Dit steeds met focus op de belofte haar klanten een mooie en zalige nacht

te bezorgen. Onze kwaliteit attitude drijft onze ambitie om enkel een top comfort te bieden aan jouw

slaapkamer beleving. Daarom werken we samen met leveranciers en producenten die toegewijd zijn aan

het werken volgens de hoogste ethische normen. De collecties van Beaunoir worden door vakmensen

voor ons gemaakt in Portugal en Frankrijk.

 

BEAUNOIR werd opgericht door Katie Kindermans.

Een sterke passie voor interieur en kleur, gecombineerd met smaak en een scherp oog voor detail. Dat is

waar Katie voor staat.  Dankzij haar 17 jaar ervaring in de sector weet ze als geen ander haar klanten

optimaal te adviseren over slaapcomfort. Mede door haar eigen ervaring met aanhoudende rugklachten

besloot ze een persoonlijk slaapconcept op te starten. Beaunoir was geboren. De collectie, ooit gestart

met stijlvolle, luxueuze kwalitatieve bedlinnen is vandaag uitgegroeid tot een aanbod van matrassen,

boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedaccessoires en slaapkamer advies. Kortom, kiezen voor

Beaunoir is kiezen voor elegantie, kwaliteit, kennis, klantgerichtheid  en een slaapbeleving volgens uw

wensen. Oh, ja. "Beaunoir" is een franse benaming en staat voor Beau "mooi" en Noir "donker", als in de

nacht. Dit omschrijft in 1 woord wat we doen. Jouw een mooie en zalige nacht laten beleven.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTO THE DEEP CONTENT

CATHERINE@INTOTHEDEEPCONTENT.COM
WWW.INTOTHEDEEPCONTENT.COM

ABOUT
BEAUNOIR

01



1
WHY - HOW - WHAT

 
Waarom doen we wat we doen?

Hoe doen we dit?

Wat bieden we aan?
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WHY - HOW - WHAT 03

Waarom kom je 's ochtends je bed uit?
 

Iedereen weet WAT hij doet. 100%. Een deel daarvan weet HOE ze het doen. Hun unieke waardepropositie,

hun innoverende proces of unique selling point. Maar heel weinig mensen en organisaties weten

WAAROM ze doen wat ze doen. En met WAAROM bedoel ik niet om winst te maken. Winst maken is een

resultaat. Met WAAROM bedoel ik: Waar geloof je in? Wat is je overtuiging? Waarom kom elke ochtend je

bed uit? En waarom is dat belangrijk voor anderen?

 

Je WAAROM is je geloof. Het HOE zijn je acties die je onderneemt om je geloof te realiseren.

En het WAT zijn de (meetbare) resultaten van die acties. Toegepast op Beaunoir:

 

WHY
Beaunoir wil met haar op maat beddingconcept het verschil maken voor haar klanten op het vlak van een

totale slaapbeleving. Door te herkennen dat een bed kopen een unieke en specifieke beleving en

beslissing is toont Beaunoir haar expertise aan. De beddings, matrassen, lakens, en kussens vormen een

slaapbeleving that loves your back. Er zijn zeer veel mensen met slaapklachten, rugklachten of allergieën.

Voor deze mensen willen wij een oplossing zijn door hen een optimaal en stijlvol slaapcomfort te geven,

dit steeds met focus op onze merkwaarden. 

Bij Beaunoir slapen we natuurlijk heerlijk, maar dat is geen reden om achterover te leunen. 

We blijven streven naar nog betere, mooiere en duurzame producten. Het kan altijd beter.

 

HOW 
Onze producten en collecties zijn van een hoge kwaliteit en op maat verkrijgbaar. Met onze jarenlange

expertise geven wij vertrouwen aan onze klanten zodat zij het gevoel krijgen de juiste keuze te maken.

 

WHAT
Beaunoir maakt beddingconcepten op maat. Dit omvat beddengoed, dekbedden, kussens, matrassen en

bedden.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



2
DE CONTENT MISSIE & 

OBJECTIEVEN

 Met welk doel schrijven we content?

Voor wie schrijven we content?

Met welke content kunnen we onze doelgroep helpen?

Wat verwachten we dat onze doelgroep doet met de content?

Welke zijn de content objectieven?

Welke resultaten willen we behalen?
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What's in it voor onze doelgroep?

Hoe helpt dit hen?

Welke taak kunnen ze vervullen als ze dit eenmaal hebben gelezen? Dit is de zogenoemde call-to-

action. Wat verwachten we dat ze doen?

Waarom doen we aan content marketing? Waarom posten we op social media en op onze website?

Als bedrijf of merk heb je natuurlijk al je missie, maar je content verdient ook een missie. Het denken

vanuit een contentmissie helpt je om relevant en waardevol te zijn voor je publiek. Zo zorg je ervoor dat

er een doel achter je content zit. Je wilt iets bereiken of veranderen met je content.

 

 

"De content die wij maken helpt Beaunoir om brand awareness op te bouwen

en nieuwe leads aan te trekken door het delen van productgerelateerde,

informerende en inspirerende content dat onze doelgroep het vertrouwen geeft

om voor de bedding concepten van Beaunoir te kiezen."
 

 

Dus, onze missie en elk stukje content dat daarbinnen ligt, moet onderstaande vragen beantwoorden:

 

 

De content missie mag je gerust delen op de website en je social kanalen. De content missie vertalen we

bovendien ook in owned hashtags. Dit versterk het geheel.

 

#BEAUNOIR

#BEANOIRYOURBEDROOM

#BEAUNOIRYOURNIGHT

#BEAUNOIRNIGHTLOVER

#BEAUNOIRLOVER

#BEAUNOIRBEDDING
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hello@intothedeepcontent.com

www.intothedeepcontent.com

BENIEUWD NAAR HET
VERVOLG VAN DIT
TRAJECT?
Bel  ons .  Schr i j f  ons .  We informeren je  graag over  ons F IRST
DIVE TRAJECT.
 

 


