
7 must-do’s voor  
de zomervakantie 

Checklist

Hier komt iets van tekst over hoe je van 
stap 8 weer terug kan naar stap 1

Check voordat je op vakantie gaat nog even of je website up-to-date is. Zijn alle 

oude campagnes offline? Heb je de zomercampagne wel echt live gezet? Is de 

mobiele snelheid van je website oké? Want juist in de zomervakantie neemt het 

aantal bezoekers via de mobiel toe. 

Zorg dat je website op orde is

Maak een overzicht van marketingactiviteiten die je in de zomer gaat uitvoeren 

zodat iedereen op de hoogte is. Zo kunnen tijdens de zomerperiode verschillende 

medewerkers taken van elkaar overnemen zonder dat er zaken vergeten worden.

Zorg voor een zomermarketingplan

Geef klanten tijdens de zomervakantie verschillende opties om contact op te nemen: 

per e-mail, per telefoon of misschien zelfs via WhatsApp. Geef daarbij wel duidelijk 

aan wanneer ze antwoord kunnen verwachten. 

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent

Tijdens de zomerperiode komen voor veel bedrijven de normale werkzaamheden 

vaak wat op een lager pitje. Een mooi moment om te investeren in jouw marketing, 

bijvoorbeeld door een buyer persona-onderzoek te laten uitvoeren. Zo ben jij na de 

zomer helemaal up-to-date en kun je de aanpassingen doen die nodig zijn om extra 

leads te genereren.

Bereid je voor op het najaar

In de zomer kijken mensen vaak meer naar social media. Maar dat niet alleen; ze 

lezen en bekijken vaak ook veel meer op het internet. Een nieuwsbrief versturen is 

tijdens de zomervakantie dan ook zeker geen slecht idee.

Verstuur een vakantienieuwsbrief

Mooi weer. Het vooruitzicht op vrije dagen. Het heeft allemaal invloed op de content 

die mensen tijdens de zomer willen zien en lezen. Speel tijdens deze periode met 

jouw content in op dit vakantiegevoel. Bedenk een zomermarketingcampagne, of 

experimenteer met nieuwe content, zoals een video of podcast. 

Geef jouw content een zomerse twist

Vaak loopt het verkeer naar jouw website en content in de zomerperiode terug. 

Door juist in de zomer te adverteren op social media kun je de terugval in bezoekers 

opvangen. Je kunt denken aan adverteren op Google, maar ook op socialmedia-kanalen 

als LinkedIn, Facebook en Instagram. Bedenk van tevoren goed hoeveel budget je wilt 

besteden en op welke socialmedia-kanalen je doelgroep (in de zomer) zit.
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E info@contentxperience.nl | T 026-7999 066  | W contentxperience.nl

Een aantal must-do’s die je geregeld moet hebben voordat je op vakantie gaat. 

Wil je graag jouw zomermarketing uitbesteden?  

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

https://www.linkedin.com/company/contentxperience/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/contentxperience/?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/ContentXperience/
https://twitter.com/contentxp
https://twitter.com/contentxp
https://www.youtube.com/user/contentxperience

