Verspreiding van uw zomermagazines

Zó maak je een
verspreidingsplan
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Verspreidingsgebied
Kies het verspreidingsgebied. Welke buitengebieden, buurtschappen en dorpskernen
neem je mee? Overleg met verspreiders uit naburige gemeenten over wie welke
plekken in het buitengebied bevoorraadt.
Verspreidingspunten
Maak een inventarisatielijst van alle plekken waar je de bladen wilt verspreiden.
Gebruik eventueel de achterzijde van deze flyer.
Magazines
Hoeveel magazines zijn er nodig? Dat is moeilijk in te schatten. Begin voorzichtig.
Ga uit van:
10 exemplaren bij kleine verspreidingspunten
25 exemplaren bij grotere verspreidingspunten
Team
Zoek mensen die het leuk en zinvol vinden om aan de verspreiding mee te werken.
Neem samen de lijst door: hoeveel kunnen jullie aan? Bespreek ook de nalevering in
juli en augustus. Twijfel je aan de bereidheid bij een bepaald verspreidingspunt? Ga dan
even langs en vraag hoe men er tegenover staat.
Bevoorraden
Begin juni bevoorraden jullie de afgesproken punten. Laat op
elk adres ook je bijbestelkaartje achter. In de eerste week
van juli en augustus controleren jullie of er nog voldoende
exemplaren zijn op de verspreidingspunten (evt telefonisch).
Door de voorraad heen? Nabestellen kan zo lang de voorraad strekt via onderstaande gegevens.
Welkom in de kerk
Burg. J.C. v.d. Bergplein 34
7642 GT Wierden

T 0546 577 475
info@welkomindekerk.nl
www.welkomindekerk.nl

verspreidingspunten

aantallen

�

kerken
		
op de folder- /leestafel
		
om na diensten/vieringen mee te geven aan gasten
		
om uit te delen bij zomeractiviteiten in de kerk
		
om uit te delen tijdens zomeractiviteiten in het centrum

�

VVV’s

�

horeca
hotels
restaurants
lunchrooms
snackbars
bed & breakfasts
cafés

�

campings en bungalowparken
		 receptie
kantine/restaurant
campingwinkel
huisjes, (sta)caravans, tenten
(moet eigenaar wel expliciet toestemming voor geven)

�

jachthavens
havenkantoor
aangemeerde boten (wekelijkse verspreiding)

�

bezoekerscentra

�

supermarkten

�

winkels met een leestafel

�

kapperszaken

�

winkels bij tankstations

�

zwembaden

�

rustpunten

�
�

wachtruimtes huisarts, tandarts, ziekenhuis, garage
		
leestafel gemeentehuis

�

leestafel bibliotheek

�

musea / oudheidskamers
totaal		
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