
MERCI HORECA - POCs TOOLKIT 
7 mei 2021



INHOUD

● Welkom aan boord
● Facebook/Instagram feed posts 
● Instagram stories posts

X



WELCOME ABOARD 
Merci Horeca!

Bedankt dat u meedoet met onze actie.

We willen uw personeel niet alleen helpen om wat extra fooi te
verdienen in deze moeilijke tijden, maar hen er ook aan herinneren dat ze een

belangrijk onderdeel zijn van onze samenleving en erg gewaardeerd
door de klanten en vrienden die ze bedienen. 

In dit document vindt u een heleboel kant-en-klare social media tools 
om u te helpen uw klanten en volgers te vertellen over Leffe's MERCI HORECA!-actie. 

Voel u vrij om ze te kopiëren of als inspiratie te gebruiken voor uw eigen berichten
op uw sociale media feeds. Wees gerust creatief in het verspreiden van de boodschap,

we hebben per slot van rekening €500.000 om weg te geven.

Wees gerust, ook tijdens de campagne zullen we u ondersteunend materiaal sturen, 
hou dus zeker onze e-mailupdates in het oog. 

Meer info over hoe het allemaal werkt, hoe u toegang krijgt tot de gegenereerde tips, 
hoe u contact met ons kunt opnemen en nog veel meer vindt u hier. 

X

https://www.mercihoreca.be/


FACEBOOK/INSTAGRAM FEED POST
ONDERSCHRIFTVOORBEELDEN TER INSPIRATIE

1.
Eindelijk weer open! We zijn blij u weer te mogen verwelkomen! Met de hulp van Leffe en de MERCI HORECA!-actie gaan we ons 
geweldige team een hart onder de riem steken. Voor elke Leffe die u bij ons bestelt, geeft Leffe 1 euro fooi aan ons barpersoneel. U kan 
daar natuurlijk zelf nog iets aan toevoegen als u wil. We staan te popelen om iedereen weer te zien, boven een frisgetapte Leffe. 
#MerciHORECA

2.
We’re back! En we kunnen niet wachten om jullie weer te zien! Meer nog, we zijn blij te kunnen vertellen dat we ons aansluiten bij Leffe's
MERCI HORECA!-actie om ons geweldige team te steunen. Voor elke Leffe die u bestelt, geeft Leffe 1 euro fooi aan ons barpersoneel. U 
bent natuurlijk van harte welkom om zelf ook fooi te geven. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om u binnenkort weer een heerlijke 
Leffe te serveren! #MerciHORECA

3.
Goed nieuws! Als onderdeel van hun MERCI HORECA!-actie geeft Leffe ons briljante personeel 1 euro fooi voor elke Leffe die u bij ons 
bestelt. Kom dus snel langs, geniet van een Leffe of twee en toon uw waardering en steun voor al onze geweldige medewerkers. We 
kunnen niet wachten om u weer te ontvangen! #MerciHORECA

4.
We zijn terug en erg blij aan te kunnen kondigen dat we ons personeel steunen met Leffe’s geweldige MERCI HORECA!-actie. Voor elke 
Leffe die u bestelt geeft Leffe 1 euro fooi aan ons fantastische team. U kan er natuurlijk zelf ook iets aan toevoegen, moest u willen. We 
kijken ernaar uit om iedereen weer te zien en hopen dat u snel weer samen met ons van een Leffe komt genieten. #MerciHORECA

EXTRA TIPS:

● De officiële hashtag is #MerciHORECA
● Website:

www.mercihoreca.be/nl
www.mercihoreca.be/fr

● We raden u aan om de websitelink in uw Instagram-bio te veranderen naar de Merci Horeca!-
website zodat uw community makkelijk op de link kan klikken voor meer info. 

Link naar de download: https://we.tl/t-prUTHQ2pD4
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http://www.mercihoreca.be/nl
http://www.mercihoreca.be/fr
https://we.tl/t-prUTHQ2pD4


INSTAGRAM STORIES POST

ONDERSCHRIFTVOORBEELDEN TER INSPIRATIE

Een onderschrift is voor Instagram stories niet
vereist. U kan ook de afbeelding die we u geven
uploaden. Voeg dan vervolgens #MerciHORECA toe 
en een swipe omhoog naar de Merci Horeca!-
website. (Deze functie is alleen beschikbaar voor
profielen met meer 10K volgers) 

ADDITIONAL TIPS:

● De officiële hashtag is #MerciHORECA
● Website:

www.mercihoreca.be/nl
www.mercihoreca.be/fr

Story optie met één afbeelding

Link naar de download: https://we.tl/t-hYY3Hwr0JC

X

Single Image Story NL

http://www.mercihoreca.be/nl
http://www.mercihoreca.be/fr
https://we.tl/t-hYY3Hwr0JC


INSTAGRAM STORIES POST
Story optie met meerdere afbeeldingen
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Link naar de download: https://we.tl/t-klkFYmwbaT



CHEERS!


