
Lekker 
Gastvrij Online

LEKKER SOCIAAL MEDIA

Dé social  media c lub voor horecaondernemers!



Maak social media
makkelijk succesvol
met Lekker Gastvrij
Online!

✔    Vraag je je vaak af wat je nu weer moet posten?
✔    Baal je ervan dat je posts geen reacties krijgen?
✔    Wil je een betere kwaliteit foto's op je socials?
✔    Wil je vaak ontdekt worden door nieuwe gasten?
✔    Wil je doorgroeien naar 5.000 of misschien wel   
      10.000 volgers in de doelgroep van jouw hotel,     
      restaurant of café?

Stop met aanmodderen en start met Lekker Gastvrij
Online - dé social media club voor
horecaondernemers - en bouw onder onze
begeleiding een grote fanclub voor jouw hotel,
restaurant of café.

Met Lekker Gastvrij Online is het niet meer nodig om
een dure social media partij in te huren om
professionele resultaten te realiseren. 

Als lid van Lekker Gastvrij Online heb je namelijk
alles in huis om top of mind te blijven bij vaste
gasten én iedere maand door 300 tot 500 nieuwe
volgers en gasten ontdekt te worden!

Inmiddels werken tientallen horecaondernemers al
ruim een jaar met Lekker Gastvrij Online en behalen
zij mooie resultaten. 

Zo zegt eigenaresse Christine van De Brasserie in
Meppel:

"Social media werd me echt te veel, en daarom
klopte ik aan bij Lekker Sociaal Media. Zij helpen me
uit de brand met leuke teksten en inspiratie voor
mooie foto’s. De persoonlijke berichten over ons
team werken het beste. Al moest ik daar zelf flink
voor uit mijn comfort zone stappen! Maar dankzij
Lekker Sociaal Media heb ik dat wel gedaan. En daar
ben ik nog steeds erg blij om, want social media
blijkt voor ons dé manier om in contact te blijven met
onze gasten en te vertellen wat we doen."

Wil je dit jaar een grote fanclub opbouwen voor jouw
restaurant of café? Sluit je dan ook aan bij Lekker
Gastvrij Online!



Je vindt het lastig om steeds weer leuke teksten te schrijven.

Met Lekker Gastvrij Online krijg je toegang tot honderden creatieve social media

teksten die je zo mag gebruiken! Je hoeft dus nooit meer zelf een tekst te verzinnen. 

Het lukt niet om in de drukte leuke foto's en video's te maken.

Met Lekker Gastvrij Online krijg je toegang tot honderden voorbeelden van leuke foto's

en video's. Je kunt ze allemaal binnen één minuut namaken in je zaak. 

Het lukt niet om het posten op social media vol te houden.

Met Lekker Gastvrij Online ontvang je iedere maand een social media actieplan én een

volledige contentkalender met foto, video en tekstvoorbeelden in je mailbox. Je zit

nooit meer zonder inspiratie en social media wordt super makkelijk vol te houden.

Je hebt geen tijd om op Google te zoeken naar goede hashtags, ideeën voor

posts en groeistrategieën voor nieuwe volgers.

Met Lekker Gastvrij Online is Googlen verleden tijd. Je kunt iedere werkdag al je

vragen stellen aan onze professionele social media experts. Zij zijn je persoonlijke

sparringspartner. Zie ze als je nieuwe social media collega's! 

Zomaar wat posten heeft tot nu toe niets opgeleverd en je mist een strategie.

Met alleen leuke foto's, video's en teksten gaat het niet lukken om meer volgers te

verzamelen op social. Dat heb je vast zelf al ontdekt. Met  Lekker Gastvrij Online krijg je

toegang tot de 4 stappen Social Succesformule: content, commitment, community en

conversie. Dat plan staat garant voor 300 tot 500 nieuwe volgers - in de juiste

doelgroep - groeien. Iedere maand weer.

Je komt er niet aan toe om slimme marketingacties bedenken voor speciale dagen

zoals Valentijn en Moederdag.

Met Lekker Gastvrij Online ontvang je altijd minimaal 4 weken van tevoren een

actieplan voor alle belangrijke feestdagen in het jaar.

Je vindt social media uitbesteden te duur

Dat snappen we. Met Lekker Gastvrij Online heb je nu voor 99 euro per maand alles in

huis om een grote fanclub op te bouwen via social media. Dat scheelt een hoop geld.

Is dit herkenbaar voor je?



Hieronder zie je hoe de online omgeving eruit ziet.
Met jouw persoonlijke inlogcode kun je altijd en
overal bij alle marketingplannen in de bibliotheek. 

Je krijgt ook toegang tot de Lekker Gastvrij Online
community met onze experts én tientallen andere
horecaondernemers. Daarin kun jij altijd al je vragen
stellen. Wij zorgen dat ze binnen 24 uur beantwoord
zijn. Wil je liever een 1 op 1 gesprek met een social
media expert plannen? Dat kan ook! Je ontvangt
exclusief toegang tot een kalender, waarin je altijd
jouw strategie en adviesgesprekken kunt plannen. 

De oplossing voor
social media succes in
de horeca is Lekker
Gastvrij Online!
Als lid van Lekker Gastvrij Online word je lid van de
eerste professionele social media club voor
horecaondernemers. Onze kennis halen we uit onze
eigen ervaringen en een opleiding tot professioneel
Growth Hacker bij Growth Tribe in Amsterdam. Zelf
bouwden we de afgelopen jaren bijvoorbeeld een
eetclub met ruim 80.000 volgers op Instagram en op
dit moment werken we samen met ruim 60
restaurants, cafés, hotels, cateringbedrijven en
producenten om datzelfde succes te bereiken. 

Zo ziet je lidmaatschap eruit
Als nieuw lid krijg je direct toegang tot een online
bibliotheek met honderden voorbeelden van
creatieve social media  teksten, foto's en video's
voor horeca. Ook vind je tientallen social media
plannen voor specifieke doeleinden, zoals ideeën
voor het promoten van de kerstperiode in jouw zaak. 



Iedere maand
nieuwe teksten,
foto's en video's

Een actueel actieplan
Een contentkalender voor de hele maand
Foto en videotips

Op de 1e van iedere maand ontvang je in je mailbox
ons Lekker Gastvrij Online Magazine. In dit magazine
vind je 3 hoofdstukken:

Naast de uitgebreide online bibliotheek ontvang je
dus iedere maand nieuwe teksten, foto's, video's en
actieplannen voor social media. 

Het magazine is altijd actueel. De inhoud altijd past
bij de tijd van het jaar. Zo gaat de editie van
februari bijvoorbeeld over het promoten van
Valentijn en die van december over Kerst en Oud &
Nieuw. 

Je ontvangt het magazine altijd een maand 'te
vroeg', zodat je alle tijd hebt om de social media
acties goed voor te bereiden. 

De overige magazines (als er geen feestdagen in
de maand zijn) bevatten uitleg en tips. Zo hebben
we bijvoorbeeld een magazine over het maken van
leuke video's voor Instagram Reels/TikTok en het
kiezen van de juiste doelgroep voor social media
marketing. Alle magazines vind je ook terug in de
online bibliotheek.



Met Lekker Gastvrij Online heb je alles in huis om zelf
- en natuurlijk samen met ons - een succes te maken
van social media voor jouw horecabedrijf.

Wil je toch af en toe wat extra ondersteuning,
bijvoorbeeld bij het maken van professionele foto's?
Dan kun je upgrades boeken met een fijne
ledenkorting! (zie pagina 8 voor een overzicht)

Coaching Calls

Ledenvoordeel
Groepscalls - deze organiseren we 1x per maand.
Hier kun je onze professionals al je vragen stellen
en ervaringen uitwisselen met andere
horecaondernemers.

1 op 1 Calls - deze calls kun je zelf inplannen op
een moment dat het jou uitkomt. Een van onze
professionals helpt je tijdens deze call verder.

Misschien heb je wel eens een e-book gekocht of
ben je een online training gestart, waar je verder
geen begeleiding kreeg. Daardoor kwam je met al je
goede wil niet verder. 

Bij Lekker Gastvrij Online is dat het laatste dat we
willen. Wij willen je écht helpen en samen met jou
zorgen dat je duidelijke resultaten behaalt. 

Daarom kun je doorlopend aanhaken bij de
Coaching Calls. We hebben twee vormen:

 



Aanmelden

Lekker  Gastvr i j  On l ine  Jaarabonnement

Bonus bij  jaarbetaling

50% Kort ing op Lekker  Gastvr i j  On l ine

1  Profess ione le  horecafotoshoot

Omgerekend per  maand

€ 2 .389 p/ j

€ 2 .389 p/ j

€ 475

50%

100%

€ 1 . 199

€ 0

De investering,
een overzicht.

OMSCHRIJVING KORTING BIJ  JAARBETALINGTARIEF

TOTAAL 12 MAANDEN

DE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

€ 1 . 199
€ 99,90

€ 2 .389
€ 199

Wil je de samenwerking starten? Welkom bij de club! Wij trekken
de bubbels alvast open. 

We hebben ontzettend veel zin om samen met jou aan de slag te
gaan. Het enige dat je hoeft te doen is je nog even officieel aan
te melden. Dat doe je via de groene button.

AANMELDEN 
Lekker Gastvrij Online

https://flooreizema.plugandpay.nl/checkout/lekker-gastvrij-online?_ga=2.191330991.445624407.1614170003-921293106.1608656767
https://flooreizema.plugandpay.nl/checkout/lekker-gastvrij-online
https://flooreizema.plugandpay.nl/checkout/lekker-gastvrij-online


Bij je lidmaatschap ontvang je 1x een professionele horecafotoshoot t.w.v. 475,- euro cadeau. Onze
fotograaf komt bij jou in het bedrijf langs om mooie foto's te maken van het menu, de sfeer, het team
en de locatie.

Daarnaast kun je, als je behoefte hebt aan meer ondersteuning van onze professionals, extra diensten
bijboeken. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een persoonlijke social media strategie. 

Hieronder geven we een overzicht van de extra diensten die je met ledenkorting bij ons kunt boeken. 

LET OP: Je hebt deze diensten niet nodig om succesvol te zijn op social media. Je kunt ze natuurlijk wel
inzetten als je het leuk of fijn vindt.

Extra's & Upgrades

Instagram Groe ibooster  

T ikTok Groe ibooster

Fotoshoot  -  125 foto 's

V ideoshoot  -  10 v ideo 's

Sty l ing t i jdens de foto-  en v ideoshoot

Strateg iememo (eenmal ig)

Content  laten inp lannen 

Gepersona l iseerde teksten (per  stuk)

Vaste maandel i jkse strateg ie  & 

content  ca l l  +  persoon l i jk  act iep lan

€ 249 p/m

€ 249 p/m

€ 699 per  keer

€ 699 per  keer

€ 299 per  keer

€ 475 

€ 150 per  keer

€ 25

€ 150 p/m

€ 52

€ 52

€ 200

€ 200

€ 50

€ 100

€ 25

€ 5

€ 0

€ 197 p/m

€ 197 p/m

€ 499 per  keer

€ 499 per  keer

€ 249 per  keer

€ 375

€ 125

€ 20

€ 150 p/m

OMSCHRIJVING LEDENPRIJSKORTING
NORMAAL
TARIEF

DE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

EN EVENTUELE REISKOSTEN.

Social Menukaart



Onze kennis en ervaring komt niet zomaar uit de lucht vallen. De afgelopen vijf jaar hebben we gewerkt aan

Waar Nederland Eet: met ruim 80.000 Instagramvolgers en 40 redacteuren ondertussen de grootste en

snelstgroeiende eetclub van Nederland. 

Toen we begonnen was er nog maar weinig bekend over communicatie via Het Internet. In de avond- en

weekenduren leerden we over copywriting, fotograferen, websites bouwen, netwerken en sales online. 

Nu vijf jaar later weten we uit eigen ervaring hoe de online wereld werkt, hoe je de social media kanalen van

jouw restaurant of café kunt laten groeien en gasten kunt motiveren bij je binnen te stappen of online te

bestellen.

En ja, mooie foto's en creatieve teksten zijn daarbij belangrijk, maar als je van volgers betalende gasten wil

maken is het niet genoeg. Daarvoor heb je een strategie nodig, waarvan je weet dat hij werkt.

Wij hebben hard gewerkt om die strategie voor restaurants en cafés te creëren. Die methode noemen we de

Social Succesformule en heeft zich in de praktijk ondertussen bewezen. 

Op dit moment werken we met veel plezier samen met ruim 60 horecaondernemers. Voor sommigen nemen

we de hele social media strategie uit handen. De meesten coachen we in ons programma Lekker Gastvrij

Online. Online marketing is namelijk géén rocket science en met een slimme strategie levert het je direct geld

op!

Ga je de samenwerking met ons aan en zien we je binnenkort in Lekker Gastvrij Online? Wij kunnen niet

wachten om samen resultaat te boeken. Op naar meer vaste gasten voor jouw restaurant of café!

- Team Lekker Sociaal Media

 

Over Lekker Sociaal Media

Floor Simone Marlinde Roos DaniqueSanneBritt
Growth Hacker Fotograaf Creative & Stylist Creative CreativeAccount ManagerFotograaf




