Tips om meer bezoekers & publiciteit te krijgen
Maak zelf een korte video boodschap, waarin u mensen persoonlijk uitnodigt voor Lekker naar de
BioBoer op uw bedrijf. Bionext zorgt ervoor dat uw filmpje op YouTube en op de site van Lekker naar
de BioBoer komt te staan. Zo gaat u te werk:
- Zorg voor een mobiele telefoon of fototoestel/ camera waarmee u een filmpje kunt opnemen
- Vraag een huisgenoot of medewerker om u te filmen
- Ga op een mooie plek staan op uw bedrijf, uit de wind en in de zon (als dat lukt)
- Bedenk wat u in ongeveer 30 seconden wilt vertellen, bijvoorbeeld:
Hallo allemaal! Ik ben {NAAM} en heb een biologisch {SOORT BEDRIJF} in {PLAATSNAAM}
In het Lekker naar de BioBoer-weekend houden wij op {DATUM} open erf.
Je kunt dan zelf komen bekijken wat biologisch precies is en wat ons bedrijf zo bijzonder maakt.
{Tipje van de sluier: IETS OVER ACTIVITEITEN}
Graag tot ziens op {DATUM} tussen {TIJD} en {TIJD} uur!
- Belangrijk: probeer duidelijk te spreken, lekker enthousiast, en zorg dat er geen storende bijgeluiden
zijn. Die worden namelijk ook opgenomen…
- Is het filmpje klaar? Stuur dit dan via e-mail naar lekkernaardebioboer@bionext.nl. Als het bestand
erg groot is (meer dan 3 MB), dan vragen we u om het via www.wetransfer.com of
www.yousendit.com naar ons te mailen. Alvast bedankt!
Maak gebruik van Twitter. Veel biologische boeren en tuinders zijn actief op Twitter. Gezamenlijk
kunt u ervoor zorgen dat er héél veel over Lekker naar de BioBoer getwitterd wordt. Zo gaat u te werk:
- Stuur vanaf begin juni minstens één keer per week een Twitterbericht met #lekkerndboer en
#biologisch erin.
- In het bericht schrijft u bijvoorbeeld over de voorbereidingen voor de open dag, over de activiteiten
op de dag zelf, over het aantal mensen dat u verwacht etc.
- Ziet u een Twitterbericht langskomen van een collega biologische boer of tuinder met #lekkerndboer
en #biologisch erin? Dan helpt het als u dat bericht doorstuurt naar uw volgers (Retweet), of als u het
bericht beantwoordt (Reply) zodat uw volgers dit kunnen lezen.
- De organisatie van Lekker naar de BioBoer zal zelf ook veel berichten verspreiden. U kunt ons
vinden met de Twitternaam: @bionext
Schrijf iets op de Facebook-pagina van Lekker naar de BioBoer. Zit u op Facebook? Dan kunt u
zelf berichten schrijven op de Facebook-pagina van Lekker naar de BioBoer. Bijvoorbeeld over jullie
voorbereidingen voor de open dag, of over de biologische manier van werken. Zo zorgt u ervoor dat
een heleboel mensen uw bericht zien. Een foto uploaden kan trouwens ook.
Op Facebook kunt u trouwens diverse pagina's gebruiken: bijvoorbeeld ook die van Bionext (de
organisatie achter Lekker naar de BioBoer) en van andere organisaties, zoals Wakker Dier. Deze
pagina's worden door meer mensen bekeken.

