
De Laak TrashUre Hunt Challenge 2020 
 

Hoe ondersteun je onze campagne via Facebook  
 

1. Deel het Facebook-event op je eigen facebook pagina, stuur het door naar je collega’s 
en vrienden:  Link: https://www.facebook.com/events/591717948433579  

2. Tip voor het delen: Schrijf een leuke, korte uitnodigende tekst. Het liefst 
gepersonaliseerd voor je eigen doelgroep en achterban.   

Hoe ondersteun je onze campagne via jouw eigen 
winkel, nieuwsbrief, website en overige perskanalen  
 

1. Bijgaand vind je de Campagne Poster die wij zoveel mogelijk de komende dagen in 
Laak gaan verspreiden. Echter mag je de poster ook zelf printen en ophangen thuis, in 
je winkel, centra en op de werkvloer.  De poster is te printen op A2, A3 en A4 formaat 
en het liefst in kleur (zwart/wit mag natuurlijk ook) 

2. Gebruik de Poster vooral ook voor in jullie nieuwsbrief, op de website en overige 
pers- en nieuwskanalen. Het beeld en de poster vertellen precies wat de challenge 
inhoudt. !!!De poster is NIET bedoeld om een eigen facebook-event mee aan te 
maken!!!  
 

Hoe ondersteun je onze campagne via Instagram  
 

1. Bijgaand vind je de instagram-afbeelding (poster in het klein) die je direct op 
instagram kan posten op je eigen account. Gebruikt de volgende tags: @trashurehunt 
#trashurehunt #laaktrashurehuntchallenge #laaktrashurehunt #summerchallenge 

2. Tip voor het delen: Schrijf een leuke, korte uitnodigende tekst. Het liefst 
gepersonaliseerd voor je eigen doelgroep en achterban.   
 

Wat kan ik nog meer doen?  
 
Like onze Facebook pagina : https://www.facebook.com/trashurehunt 
Volg ons op Instagram: https://www.instagram.com/trashurehunt 
Download hier de press-kit voor Instagram en Facebook : 
https://trashurehunt.org/media/pers/presskit/ 
 
Voor vragen over deze campagne stuur een mail naar jochem@trashurehunt.org of bel 
0620959272 
Informatie over Stichting TrashUre Hunt vind je op: https://trashurehunt.org   
 

Vergeet natuurlijk niet zelf ook mee te doen met de Challenge!! 
We zien je in Laak! 
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