
Gesponsord door UFS voor een bedrag van €150

Een Geo targeted Facebook post: wat is dat? 
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Wist je dat… je als lokale handelaar je boodschap op sociale 
media heel gericht kan sturen naar jouw relevante  
doelgroep? Tijd dus om te investeren in je online 
aanwezigheid! 

Advertentie op Facebook waarbij je een menu of een 
actie promoot op een bepaald moment in een bepaalde 
regio naar een bepaalde doelgroep.

Om nieuwe of bestaande klanten in een straal van X km 
rond je zaak te bereiken.

10 km

Slagerij X

4
DOEL? Nieuw cliënteel aantrekken, bestaand 
cliënteel bereiken, traffic naar zaak/website, 
verkoop boosten



Kies een menu of een actie dat je wil promoten op een 
bepaald moment in een bepaalde regio.
Bv: BBQ-pakket, BBQ menu, promotie in de zaak, bestellen via de webshop,… 

TIP: Kies een duidelijke boodschap: wat moet de klant doen om van de actie 
te genieten? 

Stuur 10 dagen vóór het verschijnen van de post het 
invulformulier door naar Yara.Conjaerts@unilever.com en
Zahra.Karim@unilever.com samen met de nodige beelden. 
Nodige informatie: Naam, doel van de actie, start- en einddatum van de actie, link 
naar de website, een afbeelding in goede resolutie. 

TIP: Stuur klanten naar een pagina waar ze meteen kunnen bestellen of jullie 
kunnen contacteren. 

Een week vóór het verschijnen van de online post, 
ontvang je een voorstel van de geo-targeted facebook 
post. 

TIP: UFS verspreid de post in de gekozen regio, maar je kan deze ook zelf 
delen op je Facebook-pagina of website. 

Een week na de actie ontvang je de resultaten van de 
gesponsorde actie.
Bv: Aantal views, aantal clicks, …

TIP: Bekijk de resultaten tegenover het aantal klanten dat inging op de actie, 
zo heb je meteen inzicht op het succes van de actie. 

Veel succes!

Hoe kan je gebruik maken van de Geo – targeted facebook post? 
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Voorbeeld 1: 

Slagerij De Kipjes van de Coster

Actie: Paasmenu via webshop met 
promocode: Paaskipjes

▪ 42.022 weergaven

▪ 17.220 personen bereikt

▪ 246 klikken op links

85 menu’s totaal verkocht

Regio: Heusden – Gent 

Wat kan een geo-targeted facebook post opbrengen voor mij?
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Voorbeeld 2: 

Klasseslager Dirk 

Actie: Moederdagmenu via webshop 
met promocode: Moederdag2020

▪ 25.065 weergaven

▪ 8.016 personen bereikt

▪ 365 klikken op links

25 menu’s totaal verkocht

Regio: Lommel

Intro 
over de 
actie én
CTA

Duidelijke
afbeelding
slager

Call-to-action



Voorbeelden


