FB Meetjesland en jouw initiatief versterken
Algemeen
De facebookpagina van het Meetjesland groeit. Vooral het bereik van deze pagina stijgt gestaag. Niet in het
minst door de facebookadvertenties die wij er op plaatsen: de fietscampagne van 2016 krijgt een vervolg in
2017, de actie Uit in het Meetjesland wordt verdrievoudigd in (financieel) gewicht op facebook en nu willen
we ook sectorberichten financieel gaan ondersteunen op onze facebookpagina, volgens het principe ‘elk de
helft’.

Principe
Toerisme Meetjesland adverteert op de eigen pagina met jouw toeristisch initiatief. Toerisme Meetjesland
betaalt de helft, de toeristische initiatiefnemer betaalt de andere helft. Minimumbedrag €40 (waar wij €40
bovenop doen)

Voordeel voor de initiatiefnemer







Adverteren op facebook aan de helft van de prijs.
Adverteren op een facebookpagina die veel gelezen wordt, het toeristische doelpubliek
rechtstreeks aanspreekt en waar heel vaak betalende advertenties worden opgezet (wat Facebook
beloont)
Je adverteert als een toeristisch initiatief, van en met de streek.
Je kan de advertentie ook zelf gaan delen en versterken op jouw eigen kanalen.
Er is geen enkele printcampagne waar je voor een laagdrempelig bedrag dit bereik haalt.

Voordeel voor Toerisme Meetjesland




Bundeling van kwalitatieve toeristische initiatieven.
Versterking van de eigen pagina. Facebook beloont pagina’s waar vaak op geadverteerd wordt.
Versterking van het merk Meetjesland, maak het mee! en de toeristische regio Meetjesland.

Hoe aanvragen?
Toerisme Meetjesland, Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 378 67 01,
regocoordinatie@toerismemeetjesland.be

Wat lever jij ons aan?
Twee mogelijkheden:
1. Een nieuwsbericht op je eigen website (link) + een foto (vanaf 250 kb, zonder letters! geen
affiches!) Ook als de foto al op je website staat is het toch belangrijk hem ook nog apart eens door
te sturen.
2. Een tekst van 150 tot 1000 tekens waarin je bevattelijk je boodschap uitlegt + een foto (vanaf 250
kb, zonder letters! geen affiches!)

