10 GEZELLIGE POSTS VOOR MOEDERDAG

social content

contentkalender
Deze editie van Lekker Gastvrij Online bevat 10 kant-en-klare posts voor
Moederdag. Maak het jezelf gemakkelijk en volg de contentplanning. Je
mag alle foto's en teksten rechtenvrij gebruiken. Easy peasy!
Het is natuurlijk helemaal leuk als je de posts ter inspiratie gebruikt en
aanpast met zelf gemaakte foto's. Kijk dan goed naar de foto's en kijk hoe je
ze kunt namaken in jouw zaak. We hebben ook nog wat tips voor je op een rij
gezet.
Ook de teksten kun je aanpassen in jouw eigen tone of voice.

Zo kan jouw
social media
er rondom Moederdag
weken uit zien.

Deze special focussen we op 3 dingen:
Het Moederdaggevoel
Promoten van je aanbod
Leuke updates
We hebben de posts erdeeld in drie
categorieën. Let op: in de posts voor het
promoten van je aanbod zit een logische
volgorde. Bij de overige posts kunt zelf kiezen
wat bij je past en wanneer je ze wil plaatsen.
Let's go!

de thema's
1

Het persoonlijke verhaal. Waarom worden jullie
enthousiast van Moederdag? Wat is het verhaal
erachter?

2

Het menu. Wat voor gerechten en dranken kunnen
gasten rond Moederdag bij je afhalen of bestellen?
Wat maakt ze helemaal feestelijk?

3

De beleving. Waar, wanneer en hoe geniet je van
het Moederdagaanbod?

4

Engagement. Hoe zorg je ervoor dat gasten steeds
enthousiaster worden over Moederdag? Met
(win)acties, een mooie , samenwerkingen of UserGenerated-Content?

5

Waar ben je te vinden? Hoe kunnen gasten bij jou
bestellen of afhalen?

zo werkt het
Jouw virtuele social media expert. 30 Rechtenvrije foto's, 30
kant en klare teksten. Helemaal ready to go!

1
2

3
4

Login op de LGO community en download onder
het kopje 'resources' de kant-en-klare teksten
en foto's.
Personaliseer de teksten zodat deze helemaal
aansluiten op jouw zaak en jouw doelgroep
Combineer ze met de foto's of maak de foto's
makkelijk na met de fotografie tips die naast de
voorbeeld posts staan. Zo heb je unieke content.
In de contentkalender zit dit keer geen logische
opbouw, dus de volgorde veranderen kan! Kies
vooral wat bij jouw zaak past.

Ready to go?
Pssssst,

Past iets nu toch niet in
jouw planning? Bewaar de
post dan voor een
volgende maand.

POSTS PROMOTEN AANBOD
Geef deze moederdag een [appeltaartje / uitgebreide
brunch / fles cava] cadeau!
Als je net zo dol bent op je moeder als wij, dan wil je haar
vast verrassen met iets leuks. Daarom hebben we iets
gezelligs bedacht.
Van [datum] tot [datum] kun je bij ons [een speciale
appeltaart / uitgebreide brunch / fles cava] bestellen. We
maken de verpakking extra feestelijk, zodat het een
super leuk moederdagcadeau wordt!
Hiermee gaan we je mama verwennen:
- [aanvullen, bv. appeltaart van 14 cm doorsnee]
- [aanvullen, bv. koffiecadeaubon]
Je bestelt de [appeltaart/brunch/cava] al voor [kosten].
Geef je bestelling op tijd door via www.jouwrestaurant.nl
of email@jouwrestaurant.nl. Fijne moederdag!

Maak een foto waarop het volledige
aanbod te zien is. Zo weten gasten wat ze
kunnen verwachten.
WINNEN // [bv. Appeltaartje] voor jouw lieve
mama op moederdag!
Wil je je moeder op moederdag verrassen met
een [bv. appeltaartje]? Doe dan mee met onze
winactie. We geven [bv. 1 appeltaart in mooie
cadeauverpakking + cadeaubon voor een kop
koffie] weg. Dit kan je mama verwachten:
[aanvullen, bv. heerlijk appeltaartje om te delen]
[aanvullen, bv. cadeaubon voor een kop koffie]
Dit kun je doen om te winnen:
Volg @jouwrestaurant op instagram of Facebook
Tag je mama in de reacties en vertel haar waarom
je haar het [bv. appeltaartje ] cadeau wil geven
That's it! Op [datum] maken we de winnaar
bekend, door jou een DM te sturen. Zo blijft de
winnaar geheim en is het een echte verrassing
voor je moeder!
Veel succes en plezier!

Heb je al een cadeau voor moederdag? Wij [bv.
bakken speciale appeltaartjes én geven alle
moeders appeltaart cadeau]!
Wij zijn dol op onze moeders en daarom hebben
we wat leuks bedacht om jouw moeder in het
zonnetje te zetten dit jaar. Van [datum] tot
[datum] kun je een speciaal [bv. moederdag
appeltaartje] voor haar bestellen.
We pakken hem super leuk in en geven er ook
nog een [bv. cadeaubon] bij. Met die cadeaubon
kan je mama [bv. op een later moment nog een
keer een kop koffie bij ons komen drinken].
Gezellig toch? Je bestelt het appeltaartje t/m
[datum] heel makkelijk voor [prijs] door een
email te sturen aan info@jouwrestaurant.nl.
Liever op de dag zelf even langswandelen? Leuk!
Alle moeders krijgen op [datum] van ons bij een
[bv. kop koffie een punt appeltaart] cadeau! Zien
we jullie samen op moederdag?

Heb je een speciale moederdagactie?
Laat dit weten aan je gasten ruim
voordat het moederdag is!
De bestellingen voor moederdag stromen binnen,
zo leuk! Onze [chef /bakker/ barista] [naam] is
vandaag inkopen doen om alle [bv. appeltaartjes]
de komende dagen te gaan [bv. bakken].
We maken er een echt feestje van, want naast
onze bekende [bv.appeltaart] doen we er een
heerlijke cadeaubon bij. Met die cadeaubon kan je
moeder [bv. op een later moment nog een keer
gezellig koffie bij ons komen drinken]. Leuk toch?
Wil je nog snel een [bv. taartje] voor jouw mama
bestellen? Geef je bestelling dan snel door een
email te sturen naar info@jouwrestaurant.nl. Dan
spreken we een moment met je af om de [bv.
taart] op te halen.
We kunnen niet wachten tot het moederdag is en
alle blije gezichten te zien!

LEUKE UPDATES
Bakken, bakken, bakken! De [bv. taarten] voor
moederdag staan in de oven.
PS. T/m [datum] kun je jouw bestelling nog
doorgeven. Liever op moederdag zelf gezellig
langswandelen? Dat kan ook. Alle moeders krijgen
van ons [bv. bij een kop koffie een dikke punt
appeltaart] cadeau. Gezellig jullie te zien!

Laat op de foto zien dat jullie druk bezig
zijn met het voorbereiden van de
Moederdagactie. Bijvoorbeeld met het
bakken van taarten, het uitkiezen van een
wijn voor bij de brunch of het schrijven
van handgeschreven kaarten!
De [bv. moederdagbrunches] vliegen de deur uit! Nog
héél even en we zijn UITVERKOCHT. Wat heerlijk om
voor jullie te mogen koken deze dagen.
Weet je nog niet wat je met moederdag cadeau gaat
geven, maar wil je er wel wat feestelijks van maken?
Scoor dan een van de laatste plekjes voor de [bv.
brunch].
Op [datum] komen we dan [bv. gepocheerde eitjes],
[bv. warme croissants] en [bv. verse sinaasappelsap]
bij je langsbrengen. Zelf ophalen in ons restaurant mag
trouwens ook.
Bestel jullie [bv. brunch] nog snel via [bv.
www.jouwrestaurant.nl of email@jouwrestaurant.nl].
Dan zien we je met moederdag!

Door een foto te nemen van boven,
met op de voorgrond wat bloemen,
creeer je diepte in de foto. Een leuke
truc om eens mee te spelen.

LEUKE UPDATES
Van delen worden we het allergelukkigst. Wij
stoppen al onze liefde in onze [bv.
koffies/taarten/gerechten], zodat we jou altijd wat
lekkers mee kunnen geven. De liefde delen maakt
het leven gewoon zo gezellig!
Heb je onze moederdagactie al gezien? Van
[datum] tot [datum] kun je [bv. gepocheerde
eitjes], [bv. hete koffie] en [bv. verse
sinaasappelsap] bij ons bestellen. Wedden dat je
moeder daar blij van wordt?
Maak er een gezellige moederdag van en kijk op
www.jouwrestaurant.nl voor alle info om een [bv.
brunch] cadeau te geven.

Als je tekst over delen gaat, zorg dan dat
ook op de foto iets staat om te delen. In dit
geval bijvoorbeeld koffie, maar het
kunnen ook twee taarten of mooie
gerechten zijn.
Alle mooie momenten moeten gevierd worden, toch?
Van groot tot klein. Wij vierden vandaag dat [bv. er
weer een heerlijke taart uit de oven rolde/ onze chef
jarig is/ we een nieuw menu hebben samengesteld]!
En binnenkort vieren we natuurlijk moederdag. Weet jij
al wat je cadeau gaat geven? Wij hebben in ieder geval
wat leuks bedacht.
Op moederdag krijgen alle moeders van ons [bv. bij
een kop koffie een dikke punt appeltaart] cadeau.
Gezellig toch? Wandelen jullie even langs?

Laat zien wat er gevierd moet worden
vandaag. Zo maak je een natuurlijke
overgang naar je Moederdagaanbod,
zonder teveel te verkopen.

LAATSTE RONDE
LAATSTE RONDE // Bestel nog snel je [bv.
appeltaartje/brunch/ cava] voor moederdag!
Alleen t/m [dag] kun je nog een [bv. appeltaartje]
voor moederdag bestellen. Wil je een [bv.
appeltaartje + koffiebon] cadeau geven aan je
moeder? Stuur dan nog snel een email naar
info@jouwrestaurant.nl.
Op moederdag zelf kun je ook gewoon gezellig
samen langskomen bij ons in de zaak. Alle mama's
krijgen [bv. bij een kop koffie een dikke punt
appeltaart] cadeau. Smullen!

Laat zien wat gasten nog snel kunnen
bestellen. Maak ze gek met een heerlijke
foto van je aanbod!

Fijne moederdag voor alle lieve moeders in de buurt!
Wij krijgen altijd een warm gevoel van moederdag. Net
zoals van vaderdag, kerst en pasen trouwens. :-) Dit
zijn de dagen waarop je net iets meer aan de ander
denkt en dat is fijn.
Daarom hebben we vandaag iets leuks voor jullie. Als je
vandaag samen met je moeder bij ons langskomt,
geven we haar [bv. bij een kop koffie een dikke punt
appeltaart] cadeau.
Helemaal gezellig toch? Leuk jullie te zien straks!

Dit is je allerlaatste posts voor
Moederdag. Probeer de foto actueel
te maken en laat nog 1 keer je aanbod
zien.

