
Welkom!

Zo BOOST je jouw event 
op sociale media!

Spreker: Nadja Desmet

Socialemediaburo.be en Someflex.be 

#voorzittersgelinkt



WAAROM? 

• Wil je méér bezoekers naar jouw evenement? Online of offline event? 

• Wil je de afwezigen laten zien dat ze ongelijk hadden én er meteen ook voor zorgen dat 
ze jouw volgende event niet willen missen?

• Via sociale media kan je werven, betrokkenheid creëren en ook veel online visibiliteit 
krijgen voor jouw initiatief. Niet alleen door wat je zelf post maar ook door wat 
aanwezigen (deelnemers, partners, sponsors....) posten op hun tijdslijnen.

• Zo krijg je een grote online PR.



Belangenbehartiging

Adviseren en informeren

Netwerking/community





Online leren

Sociale media

Snackable

Waar en 
wanneer je wil

Online
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Content



Zo BOOST je jouw evenement op sociale media

•OPWARMER

•10 CONCRETE TIPS

•1 VRAAG



Zo BOOST je jouw evenement op sociale media

Hoeveel accounts op Facebook in België? 









2. Interactie!

Stop met roeptoeteren. 



Van PUSH 

naar 

INTERACTIE



Word een koploper! 

10 concrete tips



1. BEPAAL EEN HASHTAG

#voorzittersgelinkt



BEPAAL EEN HASHTAG

• Geen evenement zonder een eigen #. 
Dit zoekwoord is de kracht van de online zichtbaarheid van jouw evenement.

• Van bij de start! 

• Vermelden op alle visuals (online en offline).

• Begin meteen ook buzzzz te maken.

#voorzittersgelinkt



En… neem al een eerste foto! 



2. EVENEMENT(pagina) 
aanmaken

#voorzittersgelinkt



Facebook – evenement – pagina 

• Mooi aankleden + hashtag vermelden

• Social proof! 

• Vrienden uitnodigen 

• Automatische reminders

• Posts beter zichtbaar in de tijdslijn (algoritme!)

• Bij agenda-overzicht activiteiten 

(op de eigen pagina van de organisatie + bij deelnemers/geïnteresseerden) 



3. CONTENT(planning)

VOOR / TIJDENS / NA





IDEE CREATIE
ONLINE

PLAATSEN



Experimenteer! 
Leer (statistieken) en stuur bij.

Elke post is een ‘experiment’.

Post regelmatig!  

Consistent en consequent.



CREATOR STUDIO van Facebook

Post regelmatig! Inplannen kan (maar vergeet het niet)



4. OPEN KEUKEN



OPEN KEUKEN!

Word een restaurant met een 
open keuken.





Word een beetje jouw eigen 



Mensen!
Ons kent ons

Authentiek

Lokale publieke figuren

(h)erkenning zorgt voor 
bereik/betrokkenheid



5. 1 TREKKER en afspraken







WhatsApp groep 
(content ‘aanleveren’)

Wie post? Of plant in?

Hoeveel posts per week?



6. IEDEREEN 

CONTENTCREATOR



Beeld. Foto. Video. Smartphone.

IEDEREEN

CONTENT-CREATOR



Foto / video / story 







Mensen!
Ons kent ons

Authentiek

Lokale publieke figuren

(h)erkenning zorgt voor 
bereik/betrokkenheid



7. ONLINE AMBASSADEURS



Schakel leden in als online 

ambassadeur!



Bouw aan die lokale bruisende 

ondernemende community



8. STIMULEER en ENGAGEER





Iedereen ‘praat er over’…

Organisatie
Partners

Deelnemers
Sponsors

Leden



9. (STABIEL) INTERNET



10. ADVERTEER (TARGET)



Adverteer & Bereik een 
heel specifieke doelgroep



ZO BOOST JE JOUW EVENEMENT OP SOCIALE MEDIA

10 tips

1. Hashtag

2. Evenement pagina

3. Contentplanning (voor/tijdens/na)

4. Open keuken

5. 1 trekker en afspraken

6. Iedereen contentcreator

7. Activeren online ambassadeurs

8. Stimuleer en engageer

9. Stabiel internet

10. Adverteer (target)



Wat neem jij zeker mee van deze sessie?



Vragen ?


