De afgelopen tijd is ons team druk bezig geweest met de voorbereidingen van de Rrrollend
Foodtruck festivals. Het is natuurlijk voor de hand liggend dat bij het organiseren van een
event uitgebreide voorbereiding nodig is. Als je eenmaal je idee hebt uitgewerkt en alles
hebt gepland en geregeld, is het tijd om je event te promoten. Het is belangrijk om bij
mensen interesse op te wekken naar jouw event te komen. Om dit zo goed mogelijk te doen
hebben wij een aantal zaken op een rijtje gezet.

Vijf tips om je evenement zo goed mogelijk te promoten:

1. Het gebruik van sociale media is een goede manier om je doelgroep te bereiken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram en Youtube. Sociale media is ook
een perfecte manier om contact te houden met je doelgroep en hen bij het event te
betrekken.
2. Zorg voor een website. Bij een groot evenement is dit al helemaal van belang. Een
goed opgebouwde, leuke en overzichtelijke website geeft mensen een eerste indruk
van het event. Zorg er dus voor dat die eerste indruk goed is!
3. Maak gebruik van beelden zoals foto’s en video’s, zo kan je doelgroep al zien wat je
in petto hebt. Denk wel hierbij aan de manier waarop je het verspreid en zorg ervoor
dat je de sfeer van jouw event goed in beeld brengt.
4. Sociale media influencers kunnen je enorm helpen. Een influencer is iemand die een
sociale media platform heeft met veel volgers. Hoe tof zou het zijn als zo iemand
jouw event promoot en al die volgers dat kunnen zien? Stuur hen dus gerust een
berichtje met mogelijkheden tot een leuke samenwerking.
5. Als een artiest of spreker op jouw event komt laat dit aan je doelgroep weten en
promoot het goed! Als deze persoon zelf veel volgers heeft kan het voor jouw event
ook meer aandacht trekken. Je wekt interesse bij mensen door deze artiest of
spreker uit te nodigen op jouw evenement en diegene doet wat terug voor jou door
over het evenement te praten en te posten.
Natuurlijk komt er wel wat meer kijken bij het promoten van jouw evenement. Dit waren in
het kort een aantal tips om je verder te helpen. Ben je benieuwd naar de tips van de
volgende nieuwsbrief? Bel of mail dan gerust met vragen!
Tel: 0715137775 mail: sarah@kwik.eu
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