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Kies je kaart

Kies je ingrediënten

Maak je mix
Altijd

vers!

Voor we starten...

Een selectie van de meest gangbare ingrediënten voor je eigen Social Media Menu

Om het beste social media menu samen te kunnen
stellen is het van belang dat we werken met de juiste
gereedschappen. Met andere woorden; je kanalen
moeten in top-conditie zijn.

 nderstaande ingrediënten zijn goede
O
bouwstenen voor het samenstellen van een
smaakvol en gevarieerd social media menu.
Alle combinaties zijn mogelijk! Ze worden
stuk voor stuk vers bereid en heerlijk op
smaak geserveerd.

Daarom zullen we vooraf je kanalen aan een onderzoek
onderwerpen en op die manier de ontbrekende info
aanvullen, het kanaal up to date brengen en waar nodig
van een flinke snuf zout en peper voorzien, zodat het in
ieder geval de juiste smaak heeft.

_

_Nieuwe profielfoto + omslagfoto, ontwerp + instellen

299,-

Opstartkosten eenmalig

_Foto-afbeelding / quote afbeelding (organisch) + shortcopy
_Doorplaatsing op extra kanaal incl. omzetten naar juiste formaat

Kies je kaart
‘Lekkere trek’

20
strippen

Bijgerechten /

Basis-ingrediënten /

 eze ingrediënten zijn afhankelijk van
D
verschillende factoren. De kosten worden
daarom in overleg bepaald.
Aantal
strippen

_Afbeeldingencarrousel
(afhankelijk van het aantal afbeeldingen)
_Gesponsorde advertenties
Deze budgetten worden a.d.h.v. de campagne,
het doel, de looptijd, de doelgroep etc. bepaald
_Fotografie en beeldbewerking
_Video /animatie

_Stockfoto; rechtenvrije afbeelding uit onze beeldbank, per stuk

‘Grote eter’

40
strippen

‘Dagelijkse kost’

50

_Facebookadvertentie, ontwerp + targeting + instellen adv.
_Evenementpagina, aanmaken en inrichten

strippen

_Maandelijkse afspraak
_Marketing-maandkalender opstellen

1700,= ½ strip

3200,-

= 1 strip

3750,-

= Excl. advertentiebudget

Etenstijd /
	
Inmiddels heb je behoorlijke trek gekregen!
Het is etenstijd. Kies nu welk gerecht je op
welk kanaal wilt inzetten. Mail of bel je
bestelling door en wij gaan voor je de
keuken in!
	
Voordat we uitserveren mag je altijd
even voorproeven of alles naar wens is.
We sturen je een voorproefje via de mail
en horen graag of het je smaakt.
	Als het gerecht gelukt is regelen wij de rest
en dan kan het smullen beginnen!
t 074 376 60 91
e info@webton.nl
fb @webton
insta @webton

		
De strippenkaart heeft een looptijd van een jaar. Daarna
vervallen de strippen. Een strippenkaart wordt altijd vooraf
in rekening gebracht.

Alle ingrediënten worden op het juiste formaat gesneden, voor elk afzonderlijk
kanaal. En alles in je eigen stijl en smaak. We maken dus géén 13 in een dozijn
content maar uitsluitend maatwerk gerechten.



Eet smakelijk!

“We willen ook nog iets
met Social Media...”
Social media is inmiddels zo in ons dagelijks leven verweven dat het bijna vanzelfsprekend is
dat je als bedrijf ook actief bent op de verschillende social media kanalen. Maar als ondernemer
heb je kort gezegd vaak wel iets beters te doen. En dit terwijl je weet dat social media van grote
waarde kan zijn voor de marketingstrategie van je bedrijf.

Als je het doet, doe het dan goed
Maar áls je het doet wil je het ook goed doen en er het liefst zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.

Social
Media
Menukaart
Kies je eigen ingrediënten

Daarom hebben wij de ‘Social Media Strippenkaart’ samengesteld. Hiermee koop je vooraf een
aantal strippen in waarmee je je eigen ‘Social Media Menu’ samenstelt. In deze menukaart vind
je een selectie aan ingrediënten die je naar hartenlust kunt combineren.

Wat kun je van ons verwachten?
Alle ingrediënten worden volledig op maat voor je gemaakt. Helemaal in eigen huisstijl
met zelf geschreven teksten. Dus geen 13 in een dozijn content maar maatwerk.

Wat verwachten wij van jou?
Omdat het allemaal maatwerk is kost het de nodige tijd om de ingrediënten voor je
te bereiden. Daarom is het van groot belang dat we vooraf weten wat er op stapel staat.
Wij hechten daarom waarde aan een pro-actieve instelling. Dus breng ons tijdig op de
hoogte van de agenda en ontwikkelingen, zodat wij daarop kunnen inspelen.
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