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In de 5 tips van deze maand geven we jou bruikbare tips over hoe je je evenement het best promoot op 

het internet. Het lijkt soms praktischer om meer geld en tijd te steken in voldoende posters en 

billboards, maar de kracht van het internet moet je niet onderschatten. Vooral jongeren, maar ook 

andere doelgroepen vinden steeds vaker op deze manier de evenementen waar ze heen willen gaan. 

Vijf tips voor de onlinemarketing van je evenement: 

1. Blijf online 

Het is niet alleen belangrijk om voorafgaand aan het evenement online actief te zijn. Tijdens het 

evenement zijn mensen vaak druk bezig met het maken van posts over jouw evenement en hun 

ervaringen. Dit kan je gebruiken: verzamel quotes, deel foto’s en filmpjes van bezoekers, zo laat je zien 

dat je betrokken bent en je bezoekers waardeert.  

2. Zoek mediapartners 

Het hebben van media-aandacht is tijdens een evenement onmisbaar. Kijk of je de lokale omroep(en) 

over jou kan laten schrijven door ze een persberichtje te sturen. Misschien kan een (lokale) radio-of TV 

zender live verslag doen van jouw evenement. De opties zijn eindeloos!  

3. Maak een #hashtag of locatietag aan voor het evenement 

Deze functie is vooral onmisbaar op Instagram, maar geldt net zo goed voor Facebook en Twitter. Op 

deze manier vergroot je jouw vindbaarheid online, voor, tijdens en na het evenement. Ook kunnen 

bezoekers makkelijker terugkijken naar vorige edities of live meekijken naar wat bezoekers nu aan het 

doen zijn.  

4. Influencer marketing 

Denk goed na over de doelgroep van jouw evenement en doe vervolgens voldoende research om te 

kijken welke influencers het beste bij jou branding passen.  Neem vervolgens contact met hen op, op 

een originele manier, zodat het ook voor hun leuk en waardevol is naar jouw evenement te komen en 

erover te posten. Denk aan gratis entree,  een hapje of een aantal drankjes. De social media post en 

vooral het bereik daarvan zal het waard zijn! 

5. Zorg dat je social media kanalen op het evenement zelf goed aanwezig zijn 

Als je een evenement organiseert wil je natuurlijk naamsbekendheid genereren. Dit gaat het makkelijkst 

als je jouw bezoekers aanspoort je te volgen op social media. Zet de tags van je kanalen op de hekken, 

borden en crew. Dit is overigens ideaal om samen te doen met de hashtag. Zo zorg je ervoor dat veel 

van je bezoekers na je evenement je opzoeken en gaan volgen voor volgende edities. 

 

Ben je benieuwd naar de tips van de volgende nieuwsbrief? Bel of mail dan gerust met vragen! 

              Tel: 071-5137775  

              Mail: sarah@kwik.eu 


