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Advies inzake nieuwsbrief en Facebookpagina ‘Haagse Markt’ 
 

 

Nieuwsbrief & Inhoud 

Om de doelgroep op de hoogte te houden van interessant nieuws, storytelling (ondernemers 

uitgelicht) en de diverse activiteiten (rondom bijvoorbeeld feestdagen) van de Haagse Markt, 

adviseert Smith Communicatie om een nieuwsbrief in te zetten. Deze nieuwsbrief kan eens per 

kwartaal worden verstuurd en mensen die interesse hebben om deze nieuwsbrief te ontvangen 

kunnen zich aanmelden via de website. Ondernemers op de markt kunnen hun (vaste) klanten ook 

informeren over het bestaan van de nieuwsbrief en hen (bij interesse) te vragen hun e-mailadres 

achter te laten om zo het adressenbestand van de nieuwsbrief op te bouwen. Tevens is de 

nieuwsbrief een bron voor het werven van meer Facebookvolgers. De nieuwsbrief attendeert (altijd) 

op eventuele winacties via Facebook.  

 

Communicatiemiddelen ‘Aanmelden nieuwsbrief’ 

 

1. Social media 

Social media speelt een grote rol bij het bereiken van de juiste doelgroep en interactie is daarbij erg 

belangrijk. De socialmedia kanalen worden bijgehouden door de Marktkamer zelf en hier wordt 

regelmatig aansprekende content op geplaatst. Facebook ads (betaalde advertenties op Facebook) 

kunnen worden ingezet om de Haagse Markt nog beter onder de aandacht te krijgen bij een 

specifieke doelgroep.   

 Advies 

 Het is aan te raden om de Facebookvolgers van de Haagse Markt te attenderen op de 

nieuwsbrief. Dit kan door de volgende tekst toe te voegen: Op de hoogte blijven het 

laatste nieuws en aanbiedingen van de Haagse Markt? Schrijf je dan nu in voor de 

nieuwsbrief via: [link naar nieuwsbrief op de website van de Haagse Markt]. Zie 

hieronder.  

 Korting: op facebook oproepen dat degene die zich hebben aangemeld voor de 

nieuwsbrief een korting ontvangen bij een bepaalde aankoop (in overeenstemming 

met ondernemers die mee willen werken aan deze kortingsactie).  

 

2. Website  

In 2015 heeft de website van de Haagse Markt een metamorfose ondergaan en is deze veel 

interactiever geworden. De website dient als informatievoorziening voor mensen die geen social 

media hebben maar wel online op zoek zijn naar meer informatie over de Haagse Markt. De 

basisinformatie is terug te vinden, zoals de openingstijden, een plattegrond met alle marktkramen, 

actueel nieuws, foto’s en een link naar de Facebookpagina. Ook is de website meertalig, naast 

Nederlands ook Duits en Engels.  

 Advies 

 Op de openingspagina van de Haagse Markt wordt een ‘kopje’ toegevoegd met de 

volgende tekst: Op de hoogte blijven het laatste nieuws en aanbieden van de Haagse 



 

Markt? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief door hier te klikken. [klik ‘hier’ 

verwijst direct door naar het aanmeldformulier]  

 Plaats website: link naast ‘nieuws’  

 
 

 Een tweede plaats op de website is onder de rubriek ‘nieuws’.  

 

 

3. Ondernemers van de Haagse Markt  

De ondernemers van de Haagse Markt kunnen bezoekers actief attenderen op de nieuwsbrief en de 

voordelen hiervan. Daarbij is het belangrijk dat elke ondernemer op de hoogte is van de nieuwsbrief 

en de manier waarop mensen zich kunnen aanmelden (via de website). Ondernemers op de markt 

kunnen hun (vaste) klanten ook vragen (bij interesse) hun e-mailadres achter te laten om zo het 

adressenbestand van de nieuwsbrief op te bouwen. 

 Advies: de ondernemers die mee willen werken aan de kortingsactie kunnen bij het verkopen 

van een product de bezoekers attenderen dat wanneer hij/zij is aangemeld voor de 

nieuwsbrief en de volgende keer deze bevestiging/bewijs meeneemt een korting ontvangt.  

 En de bezoeker attenderen op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven  

 

4. Inhoud Nieuwsbrief  

 Interessant nieuws 

 Storytelling (ondernemers uitgelicht)  

 Diverse activiteiten (rondom bijvoorbeeld feestdagen) van de Haagse Markt 

 Consequentie: Per kwartaal  

 

5. Rol Smith Communicatie 

Smith Communicatie kan de Haagse Markt ondersteunen bij de content creatie, het schrijven van 

doelgroepgerichte teksten en meedenken over relevante onderwerpen en het gebruik van beeld in 

de nieuwsbrief. Het opbouwen van een adressenbestand en het versturen van de nieuwsbrief wordt 

door de Marktkamer zelf gedaan.  

 


