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Promotie Toerisme Ieper 

 

1. Eenvoudig delen op Facebook  

 

Ga naar de facebookpagina van Toerisme Ieper (www.facebook.com/toerismeieper).  

Onder elk bericht kun je kiezen voor de knop “Delen”. Kies om te delen op jouw pagina. 

 

 
 

Deze manier is de meest eenvoudige. Het zorgt er ook voor dat jouw pagina en de pagina van 

Toerisme Ieper beiden resultaat halen van het filmpje. 

 

Alternatieve manier: 

- laat het filmpje afspelen 

- klik met de rechtermuisknop op het filmpje 

- Kies voor “Video URL weergeven” 

- kopieer de tekst van het url 

- plak deze tekst in jouw bericht 

 

Maak een lijst met zoveel mogelijk personen aan wie je vraagt om dit filmpje ook te delen. 

Vraag hen dat ze het filmpje OPENBAAR delen om jou te helpen. (zie voorbeeld hieronder) 

 

                       
 

http://www.facebook.com/toerismeieper


2. Zelf delen op jouw pagina 

 

Hiervoor moet je zelf het videobestand op jouw computer hebben. Je vindt het filmpje via 

het logiesportaal. Download het filmpje en sla het op op jouw computer. 

 

Ga naar https://business.facebook.com/creatorstudio/ 

Klik op “Bericht maken”  en selecteer “Upload een video” en selecteer het videobestand van 

op jouw computer. 

 

 

 

  

http://www.toerismeieper.be/logiesportaal
https://business.facebook.com/creatorstudio/


Bij de videodetails (zie pijl) vul je drie verschillende vakken in aan de linkerkant. 

 

 

Titel: Ieper, het bruisende hart van de Westhoek 

Beschrijving: (je kan hier ook een eigen tekst schrijven als je dat wil) 

Ieper, waar een mens nog kan wegdromen, verwalen en genieten. 

Kom en ontdek het bruisende hart van de Westhoek. 

 

Tags: Deze woorden moet je allemaal apart intypen bij de tags. Na elk woord druk je op ‘enter’ 

Ieper, reizen, citytrip, Westhoek, genieten, geschiedenis 

 

Kies daarna een miniatuurbeeld. Je kunt kiezen uit een automatisch gegenereerde afbeelding, maar  

  



als je kiest voor een videobeeld (optie onderaan), kun je zelf een beeld uit de film kiezen dat het 

dichtst aansluit bij jouw voorkeur: beeld met kinderen, beeld met soldaten, ridder, shoppen… 

 

 

De andere opties (ondertitels, polls, bijhouden en hulpmiddelen voor 360° Director) zijn niet van 

toepassing. Klik op volgende. 

 

 



Publicatieopties:  

- videobericht 

- plannen: datum niet voor 15/09/2020 om 19.00 uur instellen aub 

 

 

 

Voor je het bericht gaat plannen, let je zeker op dat het bericht OPENBAAR staat, zodat iedereen het 

kan zien! 

Als je beheerder bent van meerdere pagina’s, kun je het ook beschikbaar maken voor andere 

pagina’s. Dan kunnen deze pagina’s dit makkelijk overnemen.  

Als je hierover twijfelt, doe dit dan NIET!  

 

 

 

Daarna klik je op PLANNEN! 

Hiermee is het bericht ingepland op jouw pagina. 


