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Gratis publiciteit voor uw accommodatie! 
 

Uw accommodatie positief in de publiciteit, wie wil dat nu niet? Als accommodatie-

eigenaar weet u als geen ander wat u over uw accommodatie kunt vertellen en waarom 

u vindt dat u een Zoover Award verdient. Met onderstaande tips & trics kunt u zelf aan 

de slag met het benaderen van de pers. Dit is een richtlijn, uiteindelijk mag u natuurlijk 

doen waar u zich het prettigst bij voelt, want dat is het belangrijkste! 

Hoe ga ik aan de slag? 

Voordat u de pers gaat benaderen dient u na te denken over de boodschap. Wat wilt u 

uiteindelijk dat er in de krant of online komt te staan wanneer u met een journalist hebt 

gesproken? Ten tweede bedenkt u welke pers u wilt bereiken. Gaat u voor de landelijke 

media of eerder voor een meer lokale krant die wellicht meer geïnteresseerd is in het 

nieuws in de regio.  

Kijk in het colofon (online of in de krant) welke journalist het beste past bij uw 

onderwerp. In veel gevallen zal het voor u als accommodatie-eigenaar in het segment 

‘reizen & vrije tijd’ vallen. 

Journalisten ontvangen dagelijks veel mails en op basis daarvan maken zij de keuze wat 

het nieuws van die dag wordt. Zorg er dus voor dat uw bericht opvalt. Dat kan 

bijvoorbeeld met een opvallende titel. Het beste is om rechtstreeks te mailen naar een 

journalist in plaats van het algemene mailadres van de redactie. Ook kunt u, om uw 

persbericht nog wat meer kracht te geven, een begeleidend mailtje schrijven waarom dit 

nieuwswaardig is voor het medium. Onthoud goed dat journalisten het liefst alles zo 

hapklaar mogelijk aangeleverd krijgen. 

Mocht een journalist bellen naar aanleiding van het verstuurde bericht en ze willen een 

(live) interview vraag dan altijd eerst wat ze willen gaan vragen en wat de richting van het 

gesprek wordt. Zo heeft u de mogelijkheid zich goed voor te bereiden. Schrijf desnoods 

wat steekwoorden op. Ze kunnen hier natuurlijk altijd van afwijken maar dit geeft in 

ieder geval een zelfverzekerd gevoel om de pers te woord te staan. 

  

 


