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Hoe gaan we ervoor zorgen dat Jonge Democraten Fryslân gepromoot wordt?
Voorwoord
Hier kan jij lezen wat ik allemaal wil gaan doen en wat je kan verwachten als
het gaat om de promotie van Jonge Democraten Fryslân. Als jij nou denkt dit
moet nog zeker in het actieplan Promotie of ik heb een top die ik graag willen
vertellen. Laat het dan weten aan mij via whatsapp, facebook, instagram,
LinkedIn, snapchat, mail, een belletje of in real life. Ik wil graag in gesprek met
je. Want jij kan dit jaar samen met mij een top jaar draaien om Jonge
Democraten Fryslân te promoten! We doen het samen. Alle vragen zijn
welkom!
Doelen voor Promotie
Mijn doel is vooral om als afdeling zichtbaar te zijn en dat wij een afdeling zijn
die makkelijk te benaderen is. Ook is mijn doel om het netwerk uit te breiden
binnen de Jonge Democraten Fryslân.

Wat kun je verwachten?

Socials
- Na elke activiteit minstens één foto op instagram
- Tijdens elke activiteit een foto op instagram in het verhaal
- Tussen de activiteiten door foto’s in het verhaal op instagram zetten
waar het bestuur zich mee bezig houdt
- De hoogtepunten zijn twee dagen na de activiteit voor leden bijgewerkt
- Uiterlijk begin van de desbetreffende maand staat de maandplanner op
instagram in de hoogtepunten en in het verhaal van de pagina van de
afdeling
- Uiterlijk begin van de desbetreffende maand staat de maandplanner
bovenaan op de Facebook pagina van de afdeling

- Activiteiten worden minimaal twee weken voor de desbetreffende
activiteit aangekondigd op Facebook en de ledenapp
- Stellingen die aangeleverd worden door bestuurslid Politiek & Pers
worden op de Facebook pagina van de afdeling geplaatst
- Persberichten van de Jonge Democraten Fryslân worden op de Facebook
pagina van de afdeling geplaatst
- Bij grootse activiteiten betaalde promotie uitvoeren
- Leden persoonlijk benaderen om ze te enthousiasmeren dat ze naar
activiteiten gaan. Via verschillende kanalen.
- Reageren op opmerkingen onder foto’s/berichten van de pagina’s op
Instagram en Facebook van Jonge Democraten Fryslân
- Mensen taggen in foto’s

Promotiemateriaal

- Visite kaartjes maken
- Nieuwe shirtjes bestellen
- Posters maken voor grote evenementen
Politieke acties
- Minimaal twee politieke ludieke acties opzetten
- Met veel mensen samenwerken (overheden, bedrijven, pers, inwoners)

