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WHO AM I?
Ik ben Yannick Duteweert, Ik ben een student en content creator die
informatieve en grappige content creëert.
Mijn missie is het verspreiden van positiviteit en vreugde met de
inhoud die ik creëer. Sport, eten en lachen zijn drie dingen waarbij ik
gezond en gelukkig blijf.
Op dit moment woon ik in Nederland en studeer ik Chemische
technologie.
Mijn populairste video is 4,1 miljoen keer bekeken in minder dan 3
maanden tijd.
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Contact Me

YANNICK
DUTEWEERT
info@yannickduteweert.nl
=31 0637385910

WHAT DO I DO?
Ik maak creatieve content video's op sociale media (meestal tiktok).
Ik maak veel verschillende soorten video's, dus mijn account is erg
divers, maar meestal kun je mijn video's scheiden in de volgende soort
video's:
Feiten & verhalen vertellen

Hoeveel verdienen beroemdheden?

Grappige video's

Vreemde foodcombo video's

Mijn versie van trending video's

TIKTOK ANALYTICS
Yannickduteweert

VOLGERS

Ik ben begonnen op 11 april 2020 met Tiktok, vanwege de quarantaine. In het begin maakte ik voedselvideo's en maakte ik wat er
op dat moment trending was. Op 2 augustus 2020 heb ik een fanbase opgebouwd van 15.000 volgers. Op 3 augustus 2020 ben ik
begonnen met het maken van video's over hoeveel beroemdheden verdienen per seconde en per jaar, door die video's heb ik
50.000 nieuwe volgers gekregen in 4 dagen. Nu heb ik 311.000 volgers en ik groei tussen de 750- 3000 volgers per dag.

VIDEO VIEWS
27 JANUARI - 21 FEBRUARI

Gemiddeld post ik 1 of 2 video's per dag. Het aantal views
op elke video is anders, maar gemiddeld krijgen mijn video's
minstens 125.000 views. Ik heb 5 video's met meer dan 1
miljoen views. Ik heb een concept op tiktok gemaakt waarbij
ik in mijn video's vertel hoeveel beroemdheden verdienen.
Ook heb ik met dit concept een hasthag (#hoeveelverdient)
gecreëerd met nu meer dan 34 miljoen views.

PROFIEL
WEERGAVE
27 JANUARI - 21 FEBRUARI
Ik heb elke dag minstens 20.000
profielweergaves en met uitschieters van
85.000. Het dagelijks gemiddelde aantal
profielweergaves neemt elke maand
significant toe.

