PROMOTIEPAKKET VOOR LOCATIES

Beste locatie-eigenaar,
Wint jouw locatie een BlootKompas! Award 2021? Niet een vakjury bepaalt wie er wint,
maar jouw gasten kunnen jouw locatie aan de winst helpen. Dat kunnen ze doen door het
plaatsen van een review op blootkompas.nl. Want niemand kan jouw blootlocatie beter
beoordelen dan jouw eigen gasten!
Vijf categorieën
Nieuw dit jaar; niet drie, maar vijf categorieën waarin een BlootKompas! Award wordt
uitgereikt:
• Camping
• Accommodatie
• Sauna
• Verenigingsterrein
• Naaktstrand
Verzamel reviews
Om mee te dingen naar de felbegeerde award in jouw categorie hoef je alleen maar jouw
gasten aan te sporen om je te beoordelen. Je hebt nog tot en met 31 maart 2021 de
mogelijkheid om reviews te verzamelen voor een BlootKompas! Award. De uitreiking zal
(digitaal) plaatsvinden van 8 t/m 11 april 2021 tijdens De Vakantiebeurs. Verzamel minstens
10 reviews en je maakt al kans. De locatie met de beste reviewscore wint.
Gratis promotiepakket
Om jou te helpen met de promotie van jouw locatie voor de BlootKompas! Awards, hebben
we dit promotiepakket gemaakt. Met simpele tools helpen wij je op weg met de promotie
om zoveel mogelijk reviews te verzamelen. We delen tips, voorbeeldberichten en manieren
om reviews te verzamelen. Ook bieden we je gratis verschillend beeldmateriaal aan:
posters, social posts voor Instagram en Facebook, een social header voor Facebook en
webbanners in verschillende formaten.
Loop je ergens tegen aan, heb je vragen over het promotiemateriaal? Neem dan contact op
met Liza Bakhuis. Dat kan via info@blootkompas.nl. We helpen je graag om het maximale
uit je promotiemateriaal te halen!

Hartelijke groet,
Team BlootKompas!

Downloaden promotiemateriaal
Het promotiemateriaal staat al online voor je klaar, zodat je het makkelijk kan
downloaden. Ga daarvoor naar www.blootkompas.nl/awards-voor-locaties. Onderaan vind
je per categorie het promotiemateriaal dat je kunt downloaden.

Voorbeelden algemeen promotiemateriaal
Facebook:

Instagram/Facebook:

Facebook-omslagfoto:

Social Media
Social media is een perfect kanaal om jouw accommodatie onder de aandacht te brengen
van potentiële gasten. Je kan dit medium natuurlijk ook inzetten om de BlootKompas!
Awards te promoten en jouw gasten te vragen een review te schrijven op BlootKompas!
Waarom het delen van content op social media zo belangrijk is
- Het inspireert potentiële gasten en verhoogt het aantal terugkerende gasten;
- Zorgt voor een groep van vaste en loyale gasten;
- Verhoogt het bereik van jouw accommodatie;
- Verbetert de vindbaarheid van jouw accommodatie;
- Creëert naamsbekendheid.
Afbeeldingen
Gebruik de herkenbare BlootKompas! afbeeldingen op jouw social mediakanalen om
reviews te verzamelen. Plaats een link bij de afbeelding naar jouw locatie op BlootKompas!
zodat jouw gasten direct kunnen starten met het schrijven van een review.
Tips en ideeën
- Gebruik de herkenbare BlootKompas! afbeeldingen op jouw social mediakanalen om
reviews te verzamelen.
- Plaats altijd een directe link naar jouw locatie op BlootKompas!
- Tag @BlootKompas op Facebook, Instagram en Twitter in je berichten.
- Gebruik de hashtag #blootkompas in je berichten.
- Maak een filmpje waarin je gasten oproept je te beoordelen op BlootKompas! en
deel deze op social media.
- Quote stukjes tekst uit reviews en bedank de reviewer voor zijn beoordeling.

Voorbeeld social media post
[Naam Locatie] doet mee aan de BlootKompas! Awards 2021!
Hiermee maken we kans op de titel
[Camping/Accommodatie/Sauna/Verenigingsterrein/Naaktstrand] van het jaar 2021. Heb jij
mooie herinneringen aan jouw verblijf? Deel je ervaring met anderen en schrijf een review
@BlootKompas. Als reviewer maak je ook nog eens kans op gave prijzen zoals 3x een
wellness cadeaupakket en 15x een cadeaubon t.w.v. €20,00 voor de webshop van NFN
Open & Bloot.
[Button met link naar locatie op BlootKompas!]
Alvast bedankt voor uw beoordeling namens Team [Naam Locatie]!

Website
Kans maken op een BlootKompas! Award geeft je bezoekers extra vertrouwen. Maak
daarom duidelijk dat jouw locatie een kanshebber is. Met de banners in het
promotiepakket kan je eenvoudig nieuwe reviews verzamelen.
Afbeeldingen
Gebruik de herkenbare BlootKompas! banners op je website om reviews te verzamelen.
Plaats een hyperlink achter de afbeelding (banners) naar jouw locatie op BlootKompas!
zodat jouw gasten direct kunnen starten met het schrijven van een review.
Tips en ideeën
- Plaats een nieuwbericht op je website.
- Gebruik de herkenbare BlootKompas! banners met een hyperlink naar jouw locatie
op BlootKompas!
- Maak een persoonlijk filmpje waarin je gasten oproept je te beoordelen op
BlootKompas! en plaats deze op je website.

Voorbeeld nieuwsbericht
Titel: Help jij ons op weg naar een BlootKompas! Award?
[Naam Locatie] doet mee aan de BlootKompas! Awards 2021! Hiermee maken we kans op
de titel [Camping/Accommodatie/Sauna/Verenigingsterrein/Naaktstrand] van het jaar 2021.
Heb je mooie herinneringen aan je verblijf? Deel je ervaring met anderen en schrijf een
review op BlootKompas!. Als reviewer maak je ook nog eens kans op gave prijzen zoals 3x
een wellness cadeaupakket en 15x een cadeaubon t.w.v. €20,00 voor de webshop van
NFN Open & Bloot.

[Button met link naar locatie op BlootKompas!]
Alvast bedankt voor je beoordeling namens Team [Naam Locatie]!

E-mail
Persoonlijke e-mail/ nieuwsbrief/ kerstgroet
Voor het verzamelen van nieuwe reviews kan je gebruik maken van een e-mail naar jouw
gasten. Via een nieuwsbrief of een leuke kerstgroet kan je hen bedanken voor hun verblijf
en direct vragen een review achter te laten op BlootKompas! Plaats in de mail een
hyperlink naar jouw locatie-pagina op BlootKompas! om het je gasten zo eenvoudig
mogelijk te maken om een review te schrijven.
Tips
-

Maak een persoonlijk filmpje waarin je gasten oproept je te beoordelen op
BlootKompas! en plaats deze op je website.
Stuur een e-mail naar alle gasten van afgelopen jaar waarin je hen vraagt om een
review achter te laten.
Zet een oproep met link naar jullie locatiepagina op BlootKompas! in je emailhandtekening.
Plaats in de mail een hyperlink naar je locatie-pagina.
Neem de oproep mee in jullie digitale nieuwsbrief.
Personaliseer de mail door (indien mogelijk) de gast aan te spreken met zijn of haar
naam.

Voorbeeld e-mail
Onderwerp: Help jij ons op weg naar een BlootKompas! Award? Deel je ervaring op
BlootKompas.nl
Beste [Naam van de gast],
Fijn dat je bij [Naam locatie] te gast was afgelopen jaar.
[Naam Locatie] doet mee aan de BlootKompas! Awards 2021. Hiermee maken we kans op
de titel [Camping/Accommodatie/Sauna/Verenigingsterrein/Naaktstrand] van het jaar 2021.
Heb jij mooie herinneringen aan jouw verblijf? Deel je ervaring met anderen en schrijf een
review op BlootKompas! Als reviewer maak je ook nog eens kans op gave prijzen zoals 3x
een wellness cadeaupakket en 15x een cadeaubon t.w.v. €20,00 voor de webshop van
NFN Open & Bloot.
[Button met link naar locatie op BlootKompas!]
Alvast hartelijk bedankt!
We hopen je graag nog eens terug te zien!
Met vriendelijke groet,
[Voornaam Achternaam]
[Naam accommodatie]

Gratis publiciteit
Wat doet BlootKompas! ter promotie van de winnaars?
- BlootKompas! Award-winnaars worden tijdens de vakantiebeurs (8 t/m 11 april
2021) digitaal in het zonnetje gezet tijdens de uitreikingen.
- De winnaars (top-3 per categorie) worden door BlootKompas! vermeld op diverse
kanalen.
- Op de website van BlootKompas! krijgt je locatie een embleem zodat je herkenbaar
bent als winnaar.
- Op www.blootKompas.nl plaatsen we alle winnaars een jaar lang op de
hoofdpagina.
- De winnaars worden vermeld in de BlootKompas! nieuwsbrief, op onze social
mediakanalen, een artikel op onze websites en in onze magazines.
- Winnaars ontvangen een gratis advertentiepakket, waaronder een BlootKompas! De
Luxe-account.
- BlootKompas! stuurt persberichten over de winnaars naar landelijke en lokale
media.

