Tips en kant-en-klare berichten vrije publiciteit
Tips:






Benader lokale media of ze een bericht willen plaatsen voor werving van vrijwilligers en een
aankondiging te doen van de activiteit
Nodig media ook uit tijdens de Buitenspeeldag om verslag te doen van de activiteiten.
Zoek op internet welke plaatselijke krantjes er in jouw regio worden verspreid. Sommige
redacties kan je mailen, anderen hebben alleen de mogelijkheid online berichten te
versturen.
Als je verschillende redacties wilt mailen, stuur ze dan allemaal een aparte mail. Gebruik
geen CC of BCC.

Voorbeeld persbericht
13 juni is het Buitenspeeldag!
<Plaatsnaam>- Op woensdag 13 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd: een activiteit
voor kinderen bij u in de buurt. Die dag proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te
maken van Nederland, zodat 150.000 kinderen tijdens deze 11e editie onbezorgd kunnen spelen.
Ook in <plaatsnaam> is buitenspelen tijdens de Buitenspeeldag allesbehalve saai en onveilig. Die dag
<organiseert ‘naam organisatie/ school/ kinderdagverblijf/speeltuin/ club/ buurthuis etc.’,
organiseren ‘buurtbewoners’> <Locatie noemen: bij speelveld ‘naam speelveld’, in de straat
‘straatnaam’, op het schoolplein, etc.> een gave activiteit zodat zoveel mogelijk kinderen onbezorgd
kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk!
(Optie) Vrijwilligers gezocht
<naam organisatie> is nog op zoek naar vrijwilligers om de activiteit in aanloop naar en tijdens de
Buitenspeeldag te ondersteunen. Helpt u mee om de Buitenspeeldag tot een groot succes te maken?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.
Noot voor redactie:
Voor meer informatie over dit bericht en over de Buitenspeeldag kunt u contact opnemen met:
<naam organisator>, Telefoon: <telefoonnummer>, E-mail: <E-mailadres>
Activiteit in de buurt
Alle aangemelde activiteiten komen op de plattegrond te staan, zodat kinderen kunnen zien waar wat
te doen is. Kijk op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.
Voorbeeld oproep schoolkrant of nieuwsbrief
13 juni is het Buitenspeeldag!
Op woensdag 13 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd: een activiteit voor kinderen
bij u in de buurt. Die dag proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te maken van
Nederland, zodat 150.000 kinderen tijdens deze 11e editie onbezorgd kunnen spelen.
Deze dag organiseren wij <locatie noemen: bij speelveld ‘naam speelveld’, in de straat ‘straatnaam’,
op het schoolplein, etc.> een gave activiteit zodat zoveel mogelijk kinderen onbezorgd kunnen spelen.
Want buitenspelen is gezond en leuk!

(Optie) Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de activiteit in aanloop naar en tijdens de Buitenspeeldag te
ondersteunen. Helpt u mee om de Buitenspeeldag tot een groot succes te maken?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.

