
275K 15K 158K
Instagram followers

@HANDsome

Twitter followers

@HANDsome

YouTube subscribers

@HANDsome

28K 1.2M 6M
Facebook followers

HANDsome

Pinterest followers

@HANDsome

Blog views per month

www. HANDsome.com

Influencer Portfolio HANDsome
De trendsetter in de wereld van de handfluencing



Facts an figures: HANDsome portfolio  

1964 – Slowhand: Waar het allemaal begon met de bijnaam voor Eric Clapton. Doordat wij de “slow handclap” 

uitvonden, gaven we daarna onze vriend Eric de bijnaam Slowhand. 

1969 – Woodstock: Waar we bekend werden voor het grote publiek met het peace-teken. Toen wisten we dat we iets 

briljants in handen hadden. 

1982 – Hand van God: Toen onze vriend Maradona vroeg om met hem samen te werken en hem zo beroemd te 

maken dat ze zijn naam nooit meer zouden vergeten, draaiden we daar onze handen niet voor om. Wij maakten het 
plan voor het WK in Mexico-stad, hij voerde uit, en de rest is geschiedenis. 

1999 – Handenemoticons: Gezichtsexpressies zijn uit en handgebaren in. Deze samenwerking voor emoticons is zo 

succesvol dat er meerdere handgebaren in de top 10 van meest gebruikte emoticons zijn beland. 

2015 – Biertje John Coffey: Prachtig toen we de samenwerking met John Coffey aangingen, want ja het lijkt zo 

spontaan, maar eigenlijk is het prachtig in scene gezet. Het pakken van een biertje en op zo’n manier, dit ging de hele 
wereld over. 

2019 – Festileaks, Festileagues: Ook dit platform kan niet onder de populariteit uit van de handgebaren. Kijk hier, 

de foto die ervoor zorgde dat er meer dan 350 teams mee doen aan deze competitie (maak je geen zorgen, de 
rekening komt nog!)

Handfluencede muziek: 
- Hands Clean – Alanis Morissette
- Put your hands up 4 Detroit – Fedde Le Grand
- Clap your hands – Sia 
- Sky on fire – Handsome Poets 

Series en films die wij handfluencede: 
- Handmaid’s Tale 
- Edward Scissorhands 
- Schone handen
- Too hot to handle

gehandfluencend festivals:



Wat wij o.a. kunnen doen voor

De “raise your hands’’De “waar is dat feestje,
daar is het feestje ’’

De “productplacement’’

De “we love you’’


