
Zorg dat je zelf goed vindbaar
bent op groenehart.nl. Voeg
hiervoor jouw content toe via
paspoort.groenehart.nl

De landingspagina is te vinden via
Groenehart.nl/watkaninhetgroene
hart. Social Media-advertenties op
Instagram en Facebook worden
ingezet. Daarnaast komen er
persberichten en advertenties. De
inzet van influencers en
ambassadeurs is optioneel. 

in Het Groene Hart wordt met
deze campagne ondersteunt. We
gaan mogelijkheden uitlichten op
het gebied van recreatie, een
dagje uit of activiteit, met het oog
op de anderhalve meter
maatregelen van het RIVM.

Wat kan in het Groene Hart loopt
van juni tot september 2020 en is
een initiatief van het Groene Hart
van Holland. We haken aan bij de
landelijke campagne van het
NBTC #hiermoetjezijn en de
campgane #welkomteruginnl

Z O  M A A K  J E  V A N  D E Z E  C A M P A G N E
O O K  J O U W  C A M P A G N E

Waarom is het gebruik van #
belangrijk op sociale media? Je
hangt als het ware een label aan je
bericht zodat het beter vindbaar
én onderling deelbaar is. Zo kun je
nu #watkaninhetgroenehart en
daarnaast #hiermoetjezijn en
#welkomteruginnl gebruiken. 

Materialen, zoals de logo's en
een handige mediamatrix, 

staan in de toolkit op
groenehart.nl/ondernemers

 
 

en activiteiten die ook in deze tijd
leuk en veilig zijn om te bezoeken
of te doen. Als voorbeeld voor alle
ondernemers om aan te haken.
Samen bereiken we meer!

Maak eigen persberichten.
Gebruik het beeldmerk en laat

via je eigen media weten dat je
meedoet met de campagne

Maak je eigen Social Media-
berichten en gebruik

#watkaninhetGroeneHart
Camping Groenrijk kan!

van de campagne is bezoekers-
aantallen te vergroten door te:
1. informeren: geruststellen,
2. inspireren: het kan, het is leuk
3. sturen: op locatie en gedrag

Volg ons op Instagram via
@hetgroenehart_vanholland en
op Facebook @groenehart. Deel,
like en plaats ook eens reacties
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