Introtekst
Hoe werkt het?
My Home Party is een netwerk van invloedrijke consumenten. Als ‘Party Planner’ krijg je de kans om
exclusief gesponsorde Home Parties te organiseren en hier ‘gasten’ voor uit te nodigen. Tijdens een
leuke themaparty ontdekken jullie samen gratis exclusieve producten en diensten van een Party
Sponsor in alle comfort van thuis uit. It’s fun, it’s free!
Schrijf je in voor een Home party of registreer!
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1. Stel je kandidaat
Klik op de party en stel je kandidaat door je in te schrijven! Probeer ons daarbij te
overtuigen waarom jij dé geschikte Party Planner zou zijn door boven de andere
kandidaten uit te steken:
 ontdek jouw persoonlijke Home Party pagina;
 deel jouw inschrijving op Facebook en Twitter;
 post je eigen blogposts op de Party Chat;
 vertel aan vrienden dat ze een uitnodiging kunnen verwachten.
Na de inschrijvingsperiode krijg je bericht of je potentiële Party Planner bent.
2. Geselecteerd? Inviteer jouw gasten
Wanneer je uitgekozen bent als Party Planner, ben je weer een stap dichter bij
het ontvangen van jouw Party Pack – tijd om 10 gasten uit te nodigen dus! Via je
eigen Home Party pagina kan je hen makkelijk uitnodigingen sturen. Jouw gasten
kunnen op hun beurt hun aanwezigheid bevestigen op jouw Home Party pagina.
3. Start het party plannen met jouw Party Pack
Zodra minstens 10 van jouw gasten hebben bevestigd, kan het plannen beginnen.
Meer mensen uitnodigen mag altijd - meer feestgangers is altijd leuker!
Je ontvangt een Party Pack met producten en extra items van een sponsor om uit
te delen tijdens je Home Party. Denk verder na over de hapjes en drankjes, de
muziek enz. Gebruik je Party Chat om updates, foto’s en je partyvoorbereidingen
met je gasten te delen.
Meer party planning tips en inspiratie vind je hier!
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4. Hoera, Party Time!
Het is zo ver! Op deze dag vinden de parties van alle Party Planners tegelijk
plaats. Op deze unieke dag maken jij en je gasten er een groot feest van. Maak
een Party Portret waar al jouw gasten opstaan en upload deze bovenaan op je
Home Party pagina. Neem verder veel foto’s en maak zo My Home Party en de
Party Sponsor mee bekend!
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5. Hou ons op de hoogte
Na jouw Home Party heb je nog 2 weken de tijd om jouw ervaringen met ons te
delen. Upload hét Party Portret op jouw Home Party pagina, vul het Party
Verslag en vraag jouw gasten om deze ook in te vullen.
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1. Bevestig jouw komst
Geef een seintje of je al dan niet komt door op de link te klikken die je in jouw
uitnodiging (via email, via Facebook enz.) hebt ontvangen. Daarmee krijg je
toegang tot de aparte Home Party pagina van jouw Party Planner en kun je zien
wie er nog uitgenodigd is. Antwoord tijdig want geef je iemand anders de kans
erbij te zijn als je niet kunt – je Party Planner heeft immers minstens 10 gasten
nodig om de Home Party te laten doorgaan.
Nog geen lid van My Home Party? Registreer je hier in 1 minuut vóór je je komst
bevestigt!
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2. Volg de party planning updates
Blijf op de hoogte van alle updates en voorbereidingen via de Party Chat van je
Party Planner. Hier kan je reacties achterlaten, partyideeën delen en inspiratie
geven of hulp aanbieden (bv. voor hapjes, drankjes, decoratie, muziek enz.).

Party Time

3. Hoera, Party Time!
Het is zo ver! Overal in het land zijn de Home Parties aan de gang. Ontspan,
ontdek met andere gasten de nieuwe producten van de Party Sponsor en maak
er een groot feest van! Vergeet ondertussen geen leuke foto’s te nemen.
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4. Deel jouw ervaringen
Upload leuke foto’s op de persoonlijke Home Party pagina van de Party Planner.
Deel hét Party Portret dat je daar ook vindt, laat reacties achter op de Party Chat
en vertel vrienden over deze Home Party.
5. Hou ons op de hoogte
Na de Party heb je nog 2 weken de tijd om jouw foto’s te uploaden en ervaringen
te delen in ons Party Verslag. In deze korte vragenlijst kun je je eindoordeel over
deze Home Party kwijt.
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