
WEST-KRUISKADE
SOCIAL MEDIA PAKKETTEN



Beste ondernemer,
 

Om u als lid te informeren over de social media
mogelijkheden die er zijn is deze korte brochure opgesteld.

 
Vanuit de BIZ heeft u als lid standaard en kosteloos recht

op pakket A. (Zie volgende pagina)
 

Oftewel u heeft de mogelijkheid om uw onderneming of een
speciale actie te promoten op de 

West-Kruiskade social media kanalen. 
 

Wil u gebruikmaken van deze promotiemogelijkheid? Stuur
dan een mail naar info@teamstardust.nl , spreek

winkelstraatmanager Lennard aan voor de mogelijkheden
of scan de onderstaande qr code 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u interesse in hulp bij uw marketing dan kunt u
pakket B of C afnemen bij #teamstardust.  

In dat geval vragen wij u om een mail te sturen 
naar info@teamstardust.nl. 

 
Na ontvangst van de e-mail neemt #teamstardust contact

met u op om een kennismaking in te plannen. 
 

#TEAMSTARDUST



WEST-KRUISKADE
SOCIAL MEDIA PAKKETTEN

A

Promotie
van jouw onderneming op
de West-Kruiskade social
media kanalen en website. 

 
Overigens mag dit om

zowel uw onderneming als
om een specifieke actie,
jouw evenement of  een

product uit  uw
assortiment. 

B C

Inhoud pakket A
 

Advies social media
strategie eigen kanalen 

 
Workshop content

creëeren voor social media
met een telefoon 

 
Jaarplanning en strategie 

voor jouw social media
kanalen

 

Inhoud pakket B
 

1 x per 3 maanden een
strategiebespreking (o.a. over

over doelen, resultaten en
planning)

 
1 x per 2 maanden komt
#teamstardust langs om

content te maken
 

4 x per maand plaatst
#teamstardust een post op jouw

social media kanalen*
 

€0 per maand** €150 per maand** €250 per maand**

#TEAMSTARDUST

*max 2 kanalen
 

** lees meer over de voorwaarden per pakket op de volgende pagina



#TEAMSTARDUST

Voorwaarden
 
 
 

Pakket A: 
-       Er worden op de sociale media van de West-Kruiskade algemene posts geplaatst over
de straat, de ondernemers, evenementen en andere activiteiten die aandacht behoeven. 
-       Voor speciale acties, evenementen, promoties van uw onderneming op de West-
Kruiskade, Tiendplein, 1e Middellandstraat dient u zelf kenbaar te maken door een mail naar
info@teamstardust.nl of via https://west-kruiskade.biz/promo/. 
-       Twee (2) maal per kalender jaar kunt u vragen om assistentie met het maken van foto’s
en/of content voor uw post op de sociale media van de West-Kruiskade. 
-       Alle overige posts dienen te zijn voorzien van foto, content en periode van plaatsing. 

Pakket B: 
-       De workshop wordt aan u en 2 van uw collega’s gegeven in de omgeving van uw
onderneming. 
-       De workshop beslaat de volgende onderwerpen: 
o   Content: hoe schrijft u een interessante tekst voor uw post, welke hashtags (#) kunt u het
beste gebruiken
o   Fotografie: hoe maakt u de leukste en mooiste foto’s met uw telefoon 
o   Strategie: wanneer plaatst uw welke content, of foto. 
-       Een strategie voor verschillende kanalen en posts wordt samen met u opgesteld voor de
periode tot 1 januari 2024. 
-       Een jaarplan wordt samen met u opgesteld voor de periode tot 1 januari 2024
-       De posts die u maakt en genereert, worden door #TeamStardust gedeeld op de sociale
media van de West-Kruiskade. (op voorwaarde van hashtags (#))

Pakket C:
-       1 x per 2 maanden komt #TeamStardust langs om content te maken 
-       4 x per maand plaatst #TeamStardust een post op jouw social media kanalen
Hierbij draagt #TeamStardust voor de foto, content en strategie van plaatsing.
-       U mag maximaal 2 kanalen opgeven (bijvoorbeeld facebook en instagram)
-       Een strategie voor verschillende kanalen en posts wordt samen met u opgesteld voor de
periode tot 1 januari 2024. 
-       Een jaarplan wordt samen met u opgesteld voor de periode tot 1 januari 2024
-       Het jaarplan en de strategie worden elke drie (3) maanden met u geëvalueerd. Plannen
en strategie kunnen naar aanleiding van die evaluaties worden aangepast
-       Deze posts worden door #TeamStardust door gedeeld op de sociale media van de
West-Kruiskade. (door middel van hashtags (#))
-       Uw onderneming geeft #TeamStardust toegang tot uw sociale media kanalen 
 

mailto:info@teamstardust.nl


#TEAMSTARDUST

Voorwaarden
 
 
 

Overige voorwaarden: 

-  Minimale afnamen per pakket is 6 maanden

-  Er is een opzegtermijn van één maand  

-  Betaling van ieder pakket gaat per kwartaal 

-  Factuur wordt in de eerste maand van het kwartaal verzonden
 
 - Betalingstermijn van de facturen is 14 dagen 

 


