Vijf tips van FoodPR

P

Voor elk bedrijf, dus ook voor kaas- en zuivelboerderijen, is een
goed imago belangrijk. Met een goed imago houd je klanten die
je al hebt vast en trek je nieuwe aan. Een goed imago bereik je
met goede public relations, pr. Mirjam Talens en Marc Janssen
van FoodPR in Ede zijn gespecialiseerd in pr en geven tips.
HENK TEN HAVE

Goede pr =

goed imago
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ublic relations (pr) betekent: zorg
dragen voor goede relaties met de
buitenwereld en een positief imago.
Sommige boerderijzuivelbereiders zijn daar al
volop mee bezig. Steeds meer kaas- en zuivelboeren en -boerinnen versturen een online
nieuwsbrief, twitteren of zitten op Facebook.
Ook benaderen sommigen de lokale en vakmedia met persberichten, bijvoorbeeld om
te melden dat ze een prijs hebben gewonnen
met Cum Laude. “Ons advies is om dan ook
een foto mee te sturen. Foto’s van blije mensen met mooie producten doen het goed bij
de media. Ook geef je de winnaar dan een
gezicht. Media, maar ook lezers, zijn vaak op
zoek naar het persoonlijke. Stuur je een foto
mee die is gemaakt in de zuivelruimte of
kaasmakerij, let dan wel op dat je kleding
aanhebt waarmee je voldoet aan de hygiënevoorschriften.” Dat zegt Mirjam Talens van
FoodPR, een onderdeel van pr-bureau PDR
public relations in Ede. Samen met haar
collega Marc Janssen richt zij zich speciaal
op voedingsbedrijven. Hun werk begint als
een product uitontwikkeld is en op de markt
moet worden gebracht, en bekendheid moet
krijgen. Pr is overigens iets anders dan marketing. Met pr bouw je aan het imago van
bijvoorbeeld een product of bedrijf, terwijl
het bij marketing gaat om het verkopen van
het eindproduct. Pr en marketing ondersteunen elkaar wel.

iets heel groots te zijn. Als je twijfelt, vraag
dan iemand in je omgeving of die jouw persbericht leuk vindt om te lezen en nieuwswaardig vindt.”
Een persbericht hoeft niet lang te zijn. “In
zes zinnen kun je al veel vertellen. Zet er
ook een quote in, dat maakt het bericht,
net als een foto, persoonlijker. Wees jezelf
en kies je eigen woorden; maak het niet te
formeel.”

Nieuwsbrieven
Internet, e-mail en social media bieden ook
veel mogelijkheden voor pr, zoals een
e-mailnieuwsbrief, Twitteraccount of Facebookpagina. Maak een nieuwsbrief niet te
lang, is het advies van FoodPR. “Houd het bij
drie tot vier items. Online haken mensen
sneller af met lezen dan op papier”, weet
Janssen. “Denk er ook om dat mensen toestemming hebben gegeven om een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen en dat ze in elke
nieuwsbrief de mogelijkheid hebben om
zich af te melden. Dat zijn wettelijke
verplichtingen.”
Gebruik je Twitter, dan hoef je niet elke dag
een tweet aan je volgers te sturen. Talens:
“Eén of twee keer per week is al genoeg; als
je iets leuks te melden hebt. Bedenk wie je
doelgroep is, wie je wilt bereiken. En denk
ook hier aan het persoonlijke door een foto
mee te sturen.”

Spannend

Samen

Talens en Janssen merken dat vooral kleinere
voedingsbedrijven, zoals kaas- en zuivelboerderijen, het nogal eens spannend vinden om
de media te benaderen. Talens: “Doe het
gewoon. Niet geschoten is altijd mis. Bedenk
voor wie het nieuws interessant is en begin
klein door de regionale kranten en omroep
een persbericht te sturen. Of bel eerst om
te vragen of ze geïnteresseerd zijn. Er zijn
genoeg dingen die nieuwswaarde hebben:
innovaties, een jubileum, open dagen, een
speciaal product, de nieuwe generatie die
het bedrijf overneemt of misschien een
bezoek van de burgemeester. Het hoeft niet

Door samen met andere kaas- en zuivelbereiders pr-acties te beginnen, kun je er meer
uithalen, zeggen Talens en Janssen. “Zorg
dat je je eigen ‘plekje’ hebt, maar durf ook
samen boerderijzuivel te promoten. Durf het
grotere thema aan te pakken in plaats van je
eigen bedrijf alleen.”
Of je de pr samen of alleen doet, doe het in
beide gevallen structureel. Talens: “Pr kost
tijd en je verdient het niet een-op-een terug.
Maar met een goede pr bouw je aan duurzame relaties en een goed imago. Als je daar
een goede marketing naast zet, kun je heel
succesvol zijn.”

1

Wees onderscheidend. Niet alleen wat
je producten betreft, maar ook qua bijvoorbeeld de openingstijden en andere
praktische zaken.

2

Zorg voor klantenbinding, met bijvoorbeeld een zegeltjessysteem, een spaaractie of een ‘meegevertje’ voor vaste
klanten.

3

Laat zien en vertel wat je doet, bijvoorbeeld met rondleidingen of workshops.
En laat je producten proeven.

4

Durf de (regionale) media te benaderen.
Journalisten bijten niet. Laat ze weten
dat je een nieuw product maakt, een
prijs hebt gewonnen, een open dag
organiseert. Stuur een foto mee.

5

Verzin (creatieve) acties en haak aan
bij de Oktober Boerenkaasmaand, de
Nationale Kaasweek, de Week van de
Smaak, Lekker naar de Boer.

Mirjam Talens en Marc Janssen.

Workshops
Het team van FoodPR organiseert regelmatig
workshops voor ondernemers uit de foodsector
die graag zelf aan de slag willen met pr. De
eerstvolgende workshop is op donderdag 16 mei
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens een interactief
programma komen vragen aan de orde als:
Wat is pr en hoe zet ik het effectief in voor mijn
organisatie? Elke deelnemer gaat naar huis met
praktische tips die toegepast kunnen worden in
hun eigen situatie. Normale kosten voor deze
workshop zijn 395 euro. Speciaal voor de lezers
van De Zelfkazer kost deelname aan deze workshop maar 195 euro. Meer informatie opvragen
en aanmelden kan via food@pdr.nl.
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