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VRIENDSCHAP
BOUWEN
VASTE GASTEN ZIJN ONMISBAAR VOOR
HET SUCCES VAN JOUW RESTAURANT
OF CAFE. DAAROM GAAN WE ZE DEZE
MAAND EEN MOOI CADEAU GEVEN!

50 tot 70% van de omzet van een
gemiddeld restaurant of café komt van
vaste gasten. Onderzoek van kassasysteem
Lightspeed laat zelfs zien dat wanneer het
je lukt om je vaste gastenkring met 5% uit
te breiden, je een omzetverhoging van wel
25 tot 100% kunt verwachten.
Investeren in de relatie met je vaste gast
is je tijd en energie dus waard.
Met de Social Succesformule helpen we je
om via social media een fanclub op te
bouwen en uit te breiden voor jouw
restaurant of café. Maar...echt fan en
trouwe vriend van de zaak worden gasten
pas wanneer ze door jou verrast worden.
Met heerlijk eten, een goed gesprek aan de
bar of een mooi cadeau.
Dat mooie cadeau gaan we deze maand
samen met je maken: bijvoorbeeld een mooi
receptenboek van jouw restaurant of cafe!

Daarvoor volgen we stap 4 van de Social
Succesformule. Wil je meer weten over
stap 4? Kijk dan de Lekker Gastvrij Editie
'Meer gasten via email' even terug. Daar
leggen we deze stap uit.
Deze maand bouwen we voort en gaan we
samen een mooie gratis weggever
creeeren. Daarmee verzamel je de
contactgegevens van jouw gasten en kun
je ze een leuk cadeau sturen.
Kom maar op met die vriendschappen!
Team Lekker Sociaal Media
PS. De mooie foto's in deze editie zijn
gemaakt bij Restaurant Hemelse Modder in
Amsterdam!

EEN GRATIS WEGGEVER

Actieplan

Dit gaan we doen:
Waarom een gratis weggever?
Werken met Canva.
Idee 1: Gratis receptenboek
Idee 2: Uitnodiging voor een (online) workshop
Idee 3: Cadeaubon

WAAROM EEN
GRATIS WEGGEVER?
ONTDEK WIE JOUW VOLGENDE VASTE
GAST WORDT.

Een gratis weggever...waarom is dat ook alweer een goed plan? Vaste gasten zijn de basis van ieder
succesvol restaurant. Daarom willen we je helpen om zoveel mogelijk vaste gasten te vinden. Het plaatsen
van leuke foto's, video's en teksten op social media helpt daar zeker bij, maar...het is geen garantie voor
succes in de toekomst.
Dat komt doordat jouw volgers op Facebook en Instagram niet van jou zijn. Deze platformen zijn in
handen van Mark Zuckerberg, een Amerikaanse ondernemer.
En ja...als Mark op een dag besluit dat je bijvoorbeeld moet gaan betalen om je volgers te bereiken (dat is
al aan de hand) of om Instagram en Facebook te verkopen...dan heb je een probleem. Alle tijd en energie
die je hebt gestoken in het opbouwen van een mooie groep volgers is opeens waardeloos geworden,
omdat je jouw fanclub niet meer kunt bereiken.
Dat willen we voorkomen en daarom is het slim om jezelf te verzekeren van de contactgegevens van de
mensen in jouw online fanclub én potentiele gasten. Zo kun je ze altijd bereiken. De makkelijkste manier
om dat te doen is via een gratis weggever.

DOEL VAN EEN GRATIS WEGGEVER
Ontdekken wie geïnteresseerd is in jouw restaurant of café.
Het verzamelen van e-mailadressen van vaste gasten en geïnteresseerd publiek.

Jouw opdracht voor deze maand:
Deze maand ga je een gratis weggever maken, die past bij de missie, visie en beleving van jouw restaurant
of café. De gratis weggever krijgt de vorm van een cadeau.

WERKEN MET
CANVA
SUPER MAKKELIJK MOOIE EBOOKS EN
UITNODIGINGEN MAKEN.

In de Lekker Gastvrij Online editie 'Meer gasten via email' gaven we je vier ideeën voor een gratis
weggever:

GRATIS RECEPTENBOEK

UITNODIGING PROEVERIJ

UITNODIGING WORKSHOP

MOOIE CADEAUBON

We legden ook uit hoe je via het emailsysteem Flodesk makkelijk een uitnodiging kan maken, zodat je
gasten:
Verleidt om de gratis weggever aan te vragen.
Je gasten automatisch een email met daarin de gratis weggever kan sturen.
Door deze manier van werken verzamel je de gegevens van jouw fanclub, terwijl je zelf je handen vrij hebt
om andere dingen te doen. Heerlijk!

ZELF EEN RECEPTENBOEK, BEVESTIGING OF CADEAUBON MAKEN
Wat we nog niet uitlegden is hoe je zelf een mooi receptenboek, bevestiging voor deelname aan de
workshop of cadeaubon kan maken, zodat je die via Flodesk kunt sturen aan je gasten. Dat gaan we deze
maand wel doen!

WERKEN MET CANVA
Als het gaat om het vormgeven van e-books en uitnodigingen werken we graag met www.canva.com.
Canva is een website, waarmee je makkelijk zelf mooi kunt vormgeven. Handig, want daardoor heb je maar
voor weinig dingen meer een dure ontwerper nodig. Ook deze Lekker Gastvrij Online maken we gewoon in
Canva.

Stap 1
Ga naar www.canva.com en maak een gratis account aan.
---------------

Stap 2
Je komt nu binnen op de homepagina. Hier vind je meteen duizenden sjablonen voor mooie ontwerpen.
Met je gratis account heb je toegang tot 250.000 sjablonen, dus er zit altijd wel wat moois voor je
tussen. Klik bijvoorbeeld maar eens op:
A4-document
Of zoek via de zoekbalk bovenin naar:
Magazine

Stap 3
Misschien krijg je bij het bekijken van de sjablonen meteen al inspiratie. Om het je extra makkelijk te
maken meteen aan de slag te gaan met het maken van de gratis weggever hebben we 3 ontwerpen voor je
klaargezet. Een ontwerp voor:
Receptenboek (2 keer)
Bevestiging van deelname aan een workshop
Cadeaubon (3x)

JOUW LEKKER GASTVRIJ ONLINE SJABLONEN
Via onze Lekker Gastvrij Online bibliotheek kun je werken in de sjablonen die we voor je hebben
klaargezet. Dat doe je door te klikken op deze links:
Klik hier voor Receptenboek 1
Klik hier voor Receptenboek 2

Voorbeeld receptenboek 1

Voorbeeld receptenboek 1

Via deze sjablonen maak je binnen no-time een mooi digitaal receptenboek dat je als cadeau kunt sturen
aan je gasten en aan nieuw, geïnteresseerd publiek. Naast twee receptenboeken hebben we ook een
sjabloon voor de bevestiging van een workshop en drie voorbeelden van cadeaubonnen voor je klaargezet.
Je vindt ze via deze links:
Bevestiging workshop
Cadeaubonnen

Stap 4
Kies nu je favoriete sjabloon. Dan leggen we je hieronder in stappen uit hoe je de sjablonen passend kunt
maken voor jouw restaurant of café.

In dit voorbeeld gaan we aan de slag met het sjabloon voor receptenboek 2, maar de techniek werkt voor
ieder sjabloon hetzelfde.
Als je het sjabloon opent zie je het volgende:

Canva werkt heel makkelijk. Om de pagina's van het sjabloon aan te passen kun je verschillende dingen
doen:
De teksten vervangen
Dat doe je door 2x op een tekst te klikken. Er verschijnt dan een tekstveld en cursor. Daarbinnen kun je
de tekst aanpassen hoe je wil.
De afbeeldingen vervangen
Dat doe je door 1. linksboven in het scherm een foto vanaf je computer te uploaden. 2. Je kunt de foto in
het sjabloon dan vervangen door jouw eigen foto er met je muis overheen te slepen. Door de foto in het
ontwerp naar de goede plek te slepen krijgt de foto namelijk meteen de juiste afmeting. Handig!

De kleuren aanpassen
Wil je de kleuren van het sjabloon veranderen naar die van jouw eigen huisstijl? Dat kan ook! 1. Klik dan in
het sjabloon op de kleur die je wil veranderen. 2. Kies in de menubalk bovenaan een andere kleur.

Stap 5
Ben je tevreden over je ontwerp? Dan kun je het receptenboek, de bevestiging van de workshop of de
cadeaubon downloaden.
Klik bovenin de menubalk op de.
pijl naar beneden.
Kies het format waarin je je ontwerp wil downloaden. Voor het receptenboek en de bevestiging van de
workshop kies je PDF. Voor de cadeaubon kies je .JPG of .PNG.
Klik nu op 'downloaden'. Je gratis weggever wordt nu opgeslagen bij de downloads op jouw computer.

Klaar! Dat was appeltje eitje toch?
Het enige wat je nu nog hoeft te doen is je gratis weggever toevoegen aan je mailflow in Flodesk. In de
volgende stap leggen we uit hoe dat werkt.

Stap 6: een PDF toevoegen aan Flodesk
In de Lekker Gastvrij Online editie 'Meer gasten via email' leggen we stap voor stap uit hoe je:
een
een
een
hoe

account aanmaakt in Flodesk
email maakt in Flodesk
inschrijfformulier maakt in Flodesk
je een automatische emailflow maakt in Flodek

Heb je nog niet met Flodesk gewerkt? Lees die stappen dan eerst door. Voor deze beschrijving gaan we
er vanuit dat je weet hoe Flodesk werkt.

Om een PDF toe te voegen aan je email, volg je deze stappen:
Open in Flodesk de email waar je de PDF aan wil toevoegen.
Klik op het blok of de button waar je de PDF aan wil toevoegen.
Klik in het rechtermenu op 'link'
Klik op 'upload file'
That's it! Wanneer gasten de email ontvangen en op de button klikken opent vanzelf de PDF die je net
hebt toegevoegd: jouw receptenboek of bevestiging van deelname aan de workshop.

Stap 6: een .JPG of .PNG afbeelding toevoegen aan Flodesk
Heb je een cadeaubon gemaakt en wil je de afbeelding in de email plakken? Volg dan deze stappen:

Open in Flodesk de email waar je de afbeelding aan wil toevoegen.
Klik in de email op de plek waar je de afbeelding wil plakken op de +
Er opent nu een menu. Kies voor 'image'.

Klik nu op 'upload image'.
That's it! De afbeelding van de cadeaubon is nu toegevoegd aan jouw email.

EEN MAAND LANG AAN VROLIJKE

social content

contentkalender
Elke editie van Lekker Gastvrij Online bevat 30 kant-en-klare posts. 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 de komende
weken uit zien.

Deze editie focussen we op 3 dingen:
Lente en een nieuw menu
Take-out & bezorgen
Leuke updates, ook met de deuren dicht
We hebben de posts dit keer verdeeld in drie
categorieën. Er zit dan ook geen
volgordelijkheid in de content uit deze editie.
Je kunt zelf kiezen wat bij je past en wanneer
je het wil plaatsen.
Let's go!

de thema's
1

Het persoonlijke verhaal. Wie zit er achter jouw
restaurant of café? Wat is het verhaal erachter?
Wat is je passie en waar komt die vandaan?

2

Het menu. Wat voor gerechten en dranken kunnen
gasten bij je afhalen of bestellen? Zitten daar
speciale ingrediënten in? Of heeft het
gerecht/ingrediënt zelf misschien een bijzonder
verhaal?

3

De beleving. Waar, wanneer en hoe geniet je van
jouw to-go menu?

4

Engagement. Hoe zorg je ervoor dat gasten steeds
enthousiaster worden over jouw restaurant of
café? Met (win)acties, een mooie ,
samenwerkingen of User-Generated-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 NIEUW MENU
Binnenkort lanceren we ons nieuwe
lentemenu!
Wekenlang staat chef [naam chef] al in de
keuken om een nieuw menu te bedenken,
testen en proeven. Hmm....
Het resultaat mag er zijn! Wat denk je
bijvoorbeeld van [bv. malse kippendijen en
verse friet] en [bv. een salade van waterkers
met gegrilde lentegroenten]?
Houd onze socials in de gaten, want vanaf
aanstaande [bv. maandag] kun je de nieuwe
gerechten bestellen!

Maak een foto van de chef die druk bezig
is in de keuken om het nieuwe menu te
creeren.
Tip: Heb je een cafe? Deel dan de nieuwe
dranken op het menu!
Geen zin om te koken vanavond? We've got
your back!
Onze tip? De [bv. bisque van Noordzee
garnalen met knoflookcroutons en
cognacroom].
Een hardloper op de kaart vanwege onze [bv.
unieke huisgemaakte cognacroom]!
Bestellen kan via de link in bio of onze website
[www.jouwwebsite.nl]

Wat is een hardloper op je kaart?
Wat maakt het zo speciaal bij jullie?
Kies voor dit gerecht. Oh en zorg
dat het gerecht er smakelijk uitziet!

Het is officieel [bv. zomer] en dat moet
gevierd worden! Wij doen dat het liefst met
een [bv. groene salade] en een [bv. goed glas
wijn].
De frisse energie spat in ieder geval van ons
nieuwe menu. Kijk maar even, als je tijd hebt,
op www.jouwrestaurant.nl.
Laat die temperaturen maar lekker oplopen,
wij zorgen wel voor vuur in de keuken en op je
bord!

Wat voor feestelijks hebben jullie op
de kaart staan dit seizoen? Maak
een foto van dat gerecht of kies,
zoals hier, voor vrolijke gezichten
met een goed glas wijn!

WINNEN! [bv. een volledig verzorgd
aspergediner voor twee] t.w.v. [aantal] euro!
Om ons nieuwe menu te vieren willen we
[aantal] lucky gasten volledig in de watten
leggen.
Wat denk je van:
- [bv, vooraf een romige aspergesoep]
- [bv. klassieke asperges met ham en ei als
hoofd]
-[bv. en taartje met zomerfruit toe]
Lijkt dat je wel wat?
Dit kun je doen om te winnen:
1.Volg ons op Instagram en Facebook.
2.Tag degene met wie je het diner wil delen.
Aanstaande vrijdag maken we de winnaar
bekend.
Veel plezier en succes!

Het is weer vrijdag en op vrijdagmiddag
denken wij maar aan één ding: de vrijmibo!
Niets is fijner dan de week afsluiten met een
goed glas [bv.chardonnay], toch?
We zetten de fles alvast koud. Bestellen kan
heel makkelijk via www.jouwrestaurant.nl of
door gewoon gezellig langs te lopen.
Dan maak je er thuis gewoon je eigen vrijmibo
van. Net zo gezellig!
Zien we je zo?

Laat zien wat gasten bij je kunnen
bestellen dit seizoen en geef ze
ideeen wanneer ze dat kunnen doen:
bijvoorbeeld op vrijdagmiddag!

De geur van versgebakken [bv.
taart/croissantjes] is toch wel echt
het allerlekkerst in de ochtend. Zeker in
combinatie met de geur van versgemalen
koffiebonen. Hmm....
Bij ons rollen de [bv. meringues] net uit de
oven en de koffiemachine staat al lekker
warm te worden.
Zien we je vandaag gezellig?
We zijn vandaag open van [tijd] tot [tijd].
[Adres van jouw restaurant]

Het is leuk om een actiefoto te delen,
waaruit blijkt dat jullie druk bezig zijn
of waarop je het aanbod ziet.
Bijvoorbeeld van de taarten!

Even onze [naam chefkok] voorstellen: onze
held in de keuken!
Hij is het die iedere dag de lekkerste gerechten
op je bord tovert. Zijn inspiratie haalt hij vooral
uit [bv. zijn reizen naar Azie / oude Italiaanse
kookboeken], want daar is hij gek op.
We zijn super blij met [naam] in het team.
Zonder [hem/haar] zou [naam restaurant] niet
compleet zijn.
.Oh en wist je dat [naam] ook al onze [bv.
bonbons] zelf maakt?

Vaak weten gasten niet wie er in de
keuken staat. Altijd leuk om juist
over de chef een verhaaltje te
schrijven.

Oeh la la! Hierbij delen we het recept van de
enige echte [bv. yoghurtpannenkoekjes]
Komt 'ie
Ingrediënten:
[voeg hier de ingredientenlijst toe]
Zo maak je 't:
[voeg hier een simpele beschrijving van de
bereiding toe]
Tip: Wat het extra lekker maakt is wat [bv.
anijs, siroop en vers fruit ] erbij.
Genieten ga je zeker!

Durf je een van je populaire recepten te
delen? Het is misschien spannend, maar
gasten vinden het leuk!

Het einde van de week is in zicht en dat
betekent dat het weekend weer voor de deur
staat!
Vanaf NU tot [datum] kun je bij ons een
heerlijke [bv. 3-gangen aspergebox]
bestellen.
[Bv. Het aspergemenu] ziet er zo uit:
Voor | [bv. Salade met groene asperges]
Hoofd | [bv. Klassieke asperges met zalm]
Na | [bv. Cheesecake]
Je bestelt de 3-gangen aspergebox voor
[prijs] en je kunt er met 2 personen heerlijk
van eten. Bestellen kan via [bv. de link in onze
bio @jouwrestaurant of
www.jouwrestaurant.nl].
Alvast een heerlijk pasen!

Yes! Het [bv. zomer] seizoen is officieel
geopend!
Bij [naam restaurant] werken we [bv. zoveel
mogelijk samen met lokale leveranciers/met
zoveel mogelijk biologische producten].
We vinden het belangrijk dat [bv. de producten
die we gebruiken meedraaien met het seizoen]
en onze [bv. chef] zorgt er dan ook voor dat
[bv. hij iedere seizoenswisseling een nieuw
menu creëert].
Wat denk je bijvoorbeeld van:
[Voorbeeldgerecht]
[Voorbeeldgerecht]
[Voorbeeldgerecht]
Zien we je gauw weer even?

POSTS TAKEAWAY/BEZORGEN
Een gouden combinatie als je het ons vraagt:
[bv. geroosterde pompoen met koolrabi en
peterseliewortel, met citroencrème en
peterseliewortelchips]. Met je ogen dicht reis
je zo naar [bv. de Italiaanse kust].
Je kunt gezellig even langskomen om af te
halen en te proeven, maar bestellen gaat ook
heel makkelijk via www.jouwrestaurant.nl.
Wedden dat je er thuis ook een foto van wil
maken?

Maak een foto van jouw takeaway
winkel! En als je durft...met jezelf of
colllega's erbij. Dat vinden gasten
extra leuk om te zien!
De takeaway tassen worden weer lekker
gevuld vandaag. Zo fijn dat jullie blijven
bestellen. Dat is goud waard en we zijn er dan
ook ontzettend dankbaar voor.
Vandaag hebben we [bv. heerlijke Italiaanse
sandwiches / bijzondere Italiaanse wijnen /
huisgemaakte lasagne] op het menu staan.
Wist je dat [bv. we alleen inkopen bij kleine
wijnboeren en familiebedrijven die duurzaam
produceren? / we alleen gebruik maken van
lokale producten?]
Als je dat weet smaakt het extra lekker,
wedden?
Kom je gezellig langs? Bestellen kan
natuurlijk ook: www.jouwrestaurant.nl.

Doorkijk foto's (waarin je vanaf de schouder
meekijkt) zien er altijd super gezellig uit. Zo
kun je met weinig mensen en gerechten toch
een gezellige foto maken!
Heb je een dinner-date op de planning staan?
Dat is goed nieuws, want liefde gaat door de
maag!
Als je nog geen idee hebt wat je op tafel gaat
zetten, kun je altijd even ons pick-up en
bezorgmenu bekijken.
Dat staat vol romantische gerechten en
binnen no-time zit je thuis lekker, gezellig en
knus te eten. Wedden?
Liefs,
Team [naam restaurant]

Op vrijdagavond Netflixen is het nieuwe
uitgaan en met een heerlijk [bv.
mokkataartje] op schoot is dat best héûl
lekker!
Wij maken die van ons met [bv. koffiebonen
uit het dorpje Mokka!] Daar maken ze
namelijk de allerlekkerste.
Samen met [bv. schuim van luchtig geslagen
eiwit] is dit een guilty pleasure, die vooral
gewoon een pleasure is.
Oh, en zoek je nog een leuke serie? Dit zijn
onze favorieten:
- Homeland
- The Crown
- Suits
- Queen's gambit
Enjoy!

Spring has sprung!
Ben jij team [bv. salade] of team [bv. soep]
voor de lunch op deze zonnige [bv.lente]dag?
A/team salade
B/team soep
We zijn open van [tijd] tot [tijd] en online
bestellen kan natuurlijk ook via
www.jouwrestaurant.nl.

Maak een foto waarop je twee
gerechten ziet. In combinatie met
de tekst laat je gasten actief
nadenken over wat ze graag bij je
willen bestellen.

Weet je waarom je altijd een glas water bij je
koffie moet drinken?
Niet omdat je van koffie uitdroogt (dat zou je
misschien denken), maar omdat de
koffiesmaak veel beter tot z'n recht komt als
je eerst een slok water neemt.
Grappig hè. Probeer het maar eens! Wij
hebben daarom altijd een grote kan water
voor je klaarstaan. Tappen maar!

Door een foto te maken op het
moment dat je koffie in een glas
schenkt, creeer je actie in een foto.
Dat is voor je gast veel leuker om
naar te kijken dan een 'gewone'
foto van een kop koffie.

Hop, tijd voor een ommetje en een frisse neus!
Dat is niet alleen goed voor je lijf, maar je
schijnt er nog slimmer van te worden ook.
En als je toch bezig bent, loop gezellig even bij
ons langs. We maken namelijk heerlijke [bv.
broodjes eggs Norwegian] voor je klaar
vandaag.
We zijn van [bv. 10 tot 17] open voor pick-up,
dus geen haast.
Tot zo!

Zet een speciaal gerecht (of drank) in
het zonnetje. Dat doe je makkelijk
door het bord (of glas) vast te houden
als je collega een foto maakt. Dit shot
is altijd een succes. Wedden dat je
hier bestellingen voor binnen ziet
komen vandaag?

Heb je je 10.000 stappen vandaag al
gehaald? Onder het genot van een lekker
kopje koffie gaat dat een stuk makkelijker. Zie
het als een investering in jezelf.
Kom dus gezellig langs voor een kop zwart
wandelgoud.
We zijn er vandaag van [tijd] tot [tijd].
Tot zo!

Op deze foto haal je dezelfde truc uit
als in de foto hierboven. Alleen met
een kop koffie. Zie je hoe makkelijk je
op deze manier een goede foto kunt
maken?

3...2...1… Weekend!
Bij ons is het iedere dag van de week wel een
feestje, maar op vrijdag is het extra fijn. Dan
kunnen we de [bv. wijn] rijkelijk laten vloeien.
Onze [naam barman/vrouw] kiest met liefde
de perfecte [bv. wijn] uit voor bij je diner
vanavond.
Kijk maar op onze website
www.jouwrestaurant.nl. Daar deelt [hij/zij]
haar favorieten!
Wat is jouw favoriete vrijdagmiddag drankje?

Maak een foto van de barman/vrouw
of van een lekker drankje!

Goedemorgen zonder zorgen! Op deze mooie
lentedag denken wij maar aan 1 ding: deze
[bv. vrolijke, frisse en vooral gezonde salade].
Kom maar door met die vitamines!
Fijne [bv. maandag]!
PS. Bestellen kan heel makkelijk. Kom gezellig
langs om hem af te halen of reserveer via
www.jouwrestaurant.nl.

Maak een foto van een vrolijk,
fris en lenteachtig gerecht

LEUKE UPDATES / DEUREN DICHT
UITNODIGING WORKSHOP // Wil je deze
pasteitjes thuis maken?
Doe dan mee met onze Instagram/Facebook
workshop op [datum].
Onze chef [naam] gaat die dag om [tijd] live
op social media, om je de fijne kneepjes van
het pastei maken bij te brengen.
Zet de datum dus in je agenda en klik om
[tijd] op onze profielfoto. Je ziet [naam] dan
vanzelf verschijnen.
Alvast veel plezier!

Druk zijn we in de keuken. Niet met
bestellingen, want voorlopig zijn onze deuren
nog even dicht, maar wel met experimenteren
voor als we weer open gaan!
Wat denk je bijvoorbeeld van dit [bv.
bosbessentaartje]?
We verklappen alvast dat hij net zo lekker
smaakt als hij eruit ziet.
Nog eventjes wachten, maar straks zijn we
sterker terug dan ooit. Wat hebben we daar
zin in!

Staat je restaurant of cafe op dit
moment vol met dozen en andere
rommel? Door een bord of glas
vast te houden creeer je een minifotostudio met mooie achtergrond.
Zo zie je niets van de rommel in de
zaak.

Wie weet de leukste naam voor deze [bv.
burger]?
Met de deuren dicht zitten we allesbehalve
stil. Met ons team besteden we de week aan
het nog mooier en fijner maken van ons [bv.
restaurant/cafe].
Als vaste gast ken je vast deze [bv. burger]
nog wel. We kunnen verklappen: die staat ook
straks gewoon lekker op de kaart.
Never change a winning team.
Maar...hij is wel toe aan een nieuwe naam. Heb
jij een leuk idee? Degene met het winnende
idee krijgt hem als de deuren weer open gaat
van ons cadeau!
Dus kom maar op met die ideeën!

Even een terugblik naar een [bv.
ochtend/avond/middag] zoals die hoort te
zijn bij [naam restaurant].
We kunnen niet wachten om de deuren weer
te openen en je met open armen te
ontvangen voor een [uitgebreid
driegangendiner] bij ons in de zaak.
Die dagen komen eraan, dat weten we zeker.
Tot die tijd, take care en zorg goed voor
elkaar!

Pak een foto van een moment waarop het
druk lijkt in de zaak. Dat kan je
gemakkelijk creeren door een close-up te
maken van een gezellige setting. Zoals
hier: met 3 proostende gasten.

Download nu gratis ons receptenboek met 5
populaire [naam restaurant] gerechten!
Om je thuis te laten genieten van de sfeer in
ons restaurant hebben we wat leuks voor je:
via [bv. de link in onze bio @jouwrestaurant of
www.jouwrestaurant.nl] kun je nu een gratis
receptenboek downloaden.
Daarin vind je 5 van onze meest populaire
gerechten mét ingredientenlijst en een stap
voor stap beschrijving.
Veel kookplezier!

P.S. Deel je de foto's van de gerechten met
ons? Vinden we leuk om te zien!

Kies op de foto voor een van de
gerechten in het receptenboek.
Het liefst een gerecht wat gasten
herkennen.

Hmm...deze trifle thuis zelf maken? Het recept
vind je in ons gratis receptenboek!
Je download het heel makkelijk via [bv. de
link in onze bio @jouwrestaurant of
www.jouwrestaurant.nl].
Nu onze deuren dicht zijn vinden we dit een
super leuke manier om je toch te laten
genieten van ons restaurant.
Geniet ervan, en als je tijd hebt om een foto te
maken van jouw creatie ontvangen we hem
graag. Super leuk!

Kies hier op de foto voor een van
de andere gerechten in het
receptenboek. Je mag dit soort
berichten best vaak herhalen,
want je geeft je gasten een mooi
cadeau. Dat vinden ze vast leuk!

Vandaag waren we op bezoek bij een hele
bijzondere [bv. oesterkwekerij]. Voor ons
[restaurant/cafe] zijn we namelijk altijd op
zoek naar de mooiste producten om mee te
werken.
Deze tijd is daar natuurlijk perfect voor.
Het mooie aan deze [bv. oesterkwekerij] is dat
[vul aan met verhaal over de ervaring].
We hebben ons best gedaan om het gevoel
voor je vast te leggen. Swipe maar naar
rechts om meer foto's te bekijken.

Ben je benieuwd naar onze wijntip voor dit
weekend?
Wij drinken zelf ontzettend graag een [bv.
mooie, frisse, Italiaanse Bardolino]. Hij doet
het goed bij [bv. lichtere gerechten], zoals [bv.
scampi's en salades].
Vraag maar eens na in je favoriete wijnwinkel.
Wedden dat ze een mooie hebben liggen?

Ook al zijn je deuren misschien dicht of
kan men op dit moment geen wijn bij je
bestellen: het is wel leuk om een wijntip
te geven. Dat is informatie waar
gasten wat mee kunnen.
Verkoop je wel wijn? Verwijs dan naar
je webshop.

Even een culi-check-in: Op een schaal van 1
tot 10...hoeveel zin heb jij om uit eten te gaan?
Lekker lang te lunchen? Wijn te drinken met
vrienden?
A/ 1
B/ 6
C/ 10
Wij kunnen in ieder geval niet wachten je
vrolijke gezicht weer te zien.

Voor deze post kun je goed een foto
van het lege restaurant maken. Dek
een tafel mooi op en laat gasten weer
zin krijgen om bij je langs te komen.

Al plannen voor het weekend? Nee? Mooi!
Wat dacht je ervan om het weekend af te
trappen met een [bv. cocktail].
DIT HEB JE NODIG:
- ingredient
- ingredient
- ingredient
ZO DOE JE HET
- Stap 1
- Stap 2
- Stap 2
Hij is heerlijk [bv. op de vrijdagavond], maar
doet het ook perfect op de [bv.
zondagmiddag].
Proost!

ZO BOUW JE VRIENDSCHAPPEN MET

mooie stories

Instagram Stories, wij houden ervan! Het is namelijk de makkelijkste manier om het
gesprek aan te gaan met je volgers.
Voor we een aantal praktische voorbeelden geven over wat je allemaal met Stories
kan doen, leggen we eerst kort uit wat Stories zijn.

Wat zijn Stories?
Stories zijn foto's en korte video's die je kan delen met je volgers. Eigenlijk net zoals
op je gewone feed. Het verschil is dat:
Je Stories een andere vormgeving kan geven dan je feed
Het hoeft allemaal niet zo perfect te zijn
Stories na 24 uur automatisch worden gewist
Stories lekker opvallen, vaak meer dan de foto's op je feed
En...door de korte doorlooptijd van Stories kan je posten zo vaak je wil, zonder dat
het een overkill wordt!

Een paar content ideeën voor je Story:
een kijkje achter de schermen van jouw bedrijf
een vraag stellen aan je volgers
handige tips & tricks
iets vertellen dat je hebt meegemaakt
verslag doen van een event
een winactie voor je volgers
laten meedenken over een nieuw menu, product of programma
input vragen voor een interview
het promoten van je Instagram posts
het promoten van je IGTV video's
het delen van je dagindeling
een shout out naar mensen die je inspireren
een Q&A waarin je vragen van volgers beantwoordt
vloggen
advies geven over iets dat je goed kan
laten zien wat je vandaag allemaal eet
voorstellen van je team

Waarom zijn Stories belangrijk?
Wat is het eerste dat je ziet als je Instagram
opent? Precies! Een rij met Stories van de
personen die je volgt. En dat maakt Stories
een super belangrijke tool als je top of mind
wil blijven bij je volgers.
Door Stories te gebruiken zien je volgers jouw
Story iedere dag bovenaan hun feed.
En het werkt nou eenmaal zo dat hoe vaker
mensen je zien, hoe meer ze met je vertrouwd
raken. De enige manier om jezelf iedere dag
bovenaan de feed van je volgers te krijgen is
door Stories te gebruiken.
Let op: Stories verdwijnen automatisch na 24
uur. Om iedere dag op te vallen moet je dus
iedere dag een Story posten.

Hoe vaak kun je posten?
Zo vaak mogelijk! Je hoeft niet bang te zijn dat je te vaak post op Stories. Je
volgers vinden het juist leuk om te zien waar jij mee bezig bent.
Hieronder zie je bijvoorbeeld twee Stories van Yvette van boven. In de eerste pitcht
ze haar werk, in de tweede deelt ze een moment tijdens het koken. Dat kan prima
naast elkaar bestaan, want het laat allebei iets zien over wat ze doet op een dag.

@YVETTEVANBOVEN

Simpel en effectief
Wij houden ervan om dingen simpel te maken, want eerlijk: vaak werkt simpel het beste.
Restaurant Hemelse Modder deelt bijvoorbeeld vaak foto's die ze nog hebben liggen van een
eerdere fotoshoot. Erbij plaatsen ze een tekst die past bij de actualiteit van de dag. That's it!

Voorbeeld van een leuke Story:
Om te laten zien hoe creatief een story eruit kan zien delen we deze story van interieurblogger
Interior Junkie. Ook als horecaprofessional kun je hier inspiratie uithalen. Als je dit verhaal over
interieur zou vertalen naar jouw restaurant of café, wat zou je dan posten?

@INTERIORJUNKIECOM

Leuk om te doen:
Geef je tekst een regenboog effect!
Misschien heb je ze al voorbij zien komen: teksten in regenboog kleuren. Maar...hoe
doe je dat nou, zonder iedere letter los te typen en een kleur te geven? Het is super
simpel!

Selecteer Aa en typ je tekst.

Houd je vinger 2 seconden op het
woord en klik op 'selecteer alles'. Je
highlight nu het woord.

Leg je linker duim op de
rechterstreep van het geselecteerde
woord.
Tik met je rechter duim op een kleur
die je wil.
Sleep met je linker duim de cursor
meer naar links en tik met je rechter
duim op een andere kleur. Je ziet dat
alleen het geselecteerde gedeelte
van het woord van kleur verandert!
Herhaal bovenstaande stap net zo
lang tot je van het woord een
regenboog hebt gemaakt!

Leuk om te doen:
Geef je tekst een drop shadow effect
Je kan jouw teksten ook een super funky drop shadow effect geven. Het werkt vooral
goed als je één woord wil laten opvallen. Met een drop shadow effect geef je jouw
tekst namelijk diepte. Het ziet er super creatief uit!

Selecteer Aa en typ 2 of 3x dezelfde
tekst. Geef de teksten steeds een
andere kleur.

Plaats de ene tekst op de andere.
Zorg dat je net een randje van de
onderste kleur blijft zien.
Dit is een drop shadow! Je tekst krijgt
ineens meer diepte!

Je kan je tekst nog creatiever maken
door de derde tekst bovenop je drop
shadow te plaatsen.

Leuk om te doen:
Gebruik leestekens in je ontwerp!
Vormen toevoegen in je Stories kan niet, tenzij...je slim omgaat met je leestekens. Je
kan punten en komma's prima als designelementen gebruiken!

Selecteer Aa en typ je tekst.
Gebruik het leesteken ~ als
desigelement door los ~ te typen.

Vergroot de leestekens flink, zodat
het losse vormen worden in plaats
van leestekens.

Plaats de leestekens waar je maar wil
in je Story.
Je kan dit bijvoorbeeld doen met:
.-*^|_+<>

Geen zin om zelf te ontwerpen? Prima!
Waarschijnlijk heb je weinig tijd en heb je helemaal geen zin om minuten lang aan
een mooie story te werken. Maar...je wilt wel dat je Stories er gelikt uitzien! Dé
oplossing is het werken met vaste templates, die door iemand anders zijn
ontworpen.
Wij gebruiken de app Over: ons geheime wapen als het op Insta Stories aankomt.
Het werkt zo:

Download en open de app
Over. Je ziet het gele icoon in
de rechterbovenhoek.

Klik op Instagram Story.

Selecteer het template dat je
mooi vindt. Sommigen zijn
gratis en sommige betaald.

Pas het template aan met je
eigen teksten en foto's. Tik 2x
op een element uit het
template om het aan te
passen. Je eigen foto's
importeer je door op 'image' te
klikken.
Als je klaar bent met
ontwerpen sla je jouw Story
op in je filmrol. Vanuit daar
upload je hem op Insta
Stories. Simpel toch!

Praktische Tips
OM DE ACHTERGROND VAN JE STORY 1 KLEUR TE GEVEN OPEN
JE EEN FOTO, SELECTEER JE HET POTLOODJE, SELECTEER JE EEN
KLEUR EN DRUK JE JE VINGER 2 SECONDEN LANG OP HET
SCHERM.
TEKST TOEVOEGEN AAN JE FOTO DOE JE DOOR OP Aa TE
KLIKKEN. JE KAN KIEZEN UIT VERSCHILLENDE LETTERTYPES.
ZOEK NAAR EEN STANDAARD TYPE LETTERTYPE EN KLEUR. ZO
HOUD JE AL JE STORIES TOCH OVERZICHTELIJK.
WIL JE ANDERE LETTERTYPES GEBRUIKEN? GEBRUIK DE APP 'OVER'
OM STORIES IN VOOR TE BEREIDEN.
MAAK JE STORY INTERACTIEF. STEL EEN VRAAG, START EEN POLL
OF TAG ANDERE ACCOUNTS. DAT KAN ALLEMAAL DOOR OP DE
SMILEY IN HET TOPMENU TE KLIKKEN. (STICKER MENU)
IN HET STICKER MENU VIND JE OOK 'GIFS'. DIE ZIJN SUPER TOF
OM JE STORY MEER OP TE LATEN VALLEN. GEBRUIK DE
ZOEKFUNCTIE OM EEN GIF TE ZOEKEN DIE BIJ HET THEMA VAN
JOUW POST PAST.
GEBRUIK DE BOOMERANG FUNCTIE OM ZELF TOFFE GIFJES TE
MAKEN. LEUK ALS AFWISSELING VAN FOTO'S!
JE KUNT BIJ JE STORY OOK MUZIEK KIEZEN. DAT GEEFT JE STORY
SFEER. JE VINDT DE OPTIE VOOR MUZIEK BIJ IN HET
STICKERMENU.

