
 

 

 

 

 

 

10 TIPS VOOR HET 

PROMOTEN VAN JOUW 

ACTIVITEIT 

  



10 TIPS VOOR HET PROMOTEN VAN JOUW ACTIVITEIT 

 

 

①   Zoek samenwerking 

Zoek de samenwerking op. Organiseer samen met anderen iets. Op deze 

manier kun je elkaar versterken, ook als het om de promotie gaat.  

 

②   Maak het leuk voor jezelf 

Maak het leuk voor jezelf om jouw activiteit te promoten. Doe dingen die bij 

jou passen.  

 

③   Gebruik het logo van de Week van de Vaktherapie 

Zet het logo van de Week van de Vaktherapie in jouw eigen auto-handtekening 

van je mail en voeg er de datum en tijd van jouw activiteit aan toe.  

 

④   Meld je activiteit aan op de website 

Vergeet niet om jouw eigen activiteit aan te melden op de website voor de 

Week van de Vaktherapie. Mensen kunnen hier zien wat er in de Week van de 

Vaktherapie te doen is. Een link naar de website van de Week van de 

Vaktherapie kun  je op jouw site plaatsen en gebruiken in jouw social media-

berichten.  

 

⑤   Zet social media in 

Gebruik social media om jouw activiteit op lokaal niveau bekendheid te geven. 

Twitter je? Gebruik dan #WvdVaktherapie.  

 

 

 



 

⑥   Zet je netwerk in 

Vraag je netwerk om jou te helpen met het promoten van jouw activiteit. Zorg 

er in ieder geval voor dat zij weten wat jij organiseert.  

 

⑦   Verstuur kaarten om mensen uit te nodigen 

Verstuur kaarten naar je relaties om ze uit te nodigen voor jouw activiteit. 

Uitdelen of langsbrengen kan natuurlijk ook, afhankelijk van jouw doelgroep. 

De kaarten kun je bestellen via de website voor de Week van de Vaktherapie. 

Er zijn 4 varianten. Een setje kaarten van één variant met 5 kaarten komt op  

€ 1,49.  

 

⑧   Hang posters op 

Hang posters op. Je kunt deze zelf (laten) maken of de kant-en-klare posters 

bestellen. Het logo voor de Week van de Vaktherapie mag je gebruiken als je 

zelf materiaal ontwikkelt. Dit logo kun je vinden op de website voor de Week 

van de Vaktherapie. Wil je de kant-en-klare posters bestellen, dan kan dit via 

dezelfde website. Voor € 2,49 heb je al een setje met 5 posters! 

 

⑨   Verstuur een persbericht 

Verstuur persberichten naar lokale media. Een voorbeeldpersbericht kun je op 

de website voor de Week van de Vaktherapie vinden.  

 

⑩   Maak jezelf herkenbaar 

Zorg dat je herkenbaar en zichtbaar bent. Gebruik de button ‘Ik ben 

vaktherapeut’ of laat je eigen t-shirt drukken. Een kant-en-klaar ontwerp kun je 

op de website voor de Week van de Vaktherapie vinden. De button kun je via 

de website bestellen voor slechts € 0,99.  

 

Veel succes! 


