Promotiehandleiding 2015
Nieuwe materialen
Promotie is heel belangrijk voor Alpha – Students, het is dè manier om potentiële
deelnemers uit te nodigen. Daarom hebben wij aansprekende promotiematerialen
ontworpen, zodat jullie op een makkelijke en leuke manier aan de slag kunnen!
Doordat we uniforme promotiematerialen hebben, kan Alpha – Students direct
herkend worden in alle steden!

Op www.alphabookshop.nl kun je alle materialen bestellen. Hieronder vind je een
kort overzicht van waar je de materialen precies voor kunt gebruiken. Heb jij al
bedacht waar je de posters op gaat hangen?
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Als je meer dan 500 flyers nodig hebt, neem dan even contact met ons op via
rhode@alphanederland.org. Dan gaan we een oplossing op maat voor jullie creëren.

Op de universiteit en hogeschool
De ervaring leert ons dat studenten openstaan voor een gesprek over levensvragen
en het christelijk geloof. Als studenten hebben we de perfecte locatie om andere
studenten uit te nodigen: de universiteit en hogeschool. Voordat je hier flyers uit
mag delen of een stand neer mag zetten, heb je meestal een vergunning nodig,
tenzij je buiten flyers uitdeelt. Hang dus ook niet zomaar een poster op, maar vraag
even na bij de hogeschool en/of universiteit in je stad wat je aan moet vragen
voordat je begint met de promotie van jouw Alpha – Students!
Promotie ideeën
 Deel warme chocolademelk met folders uit (in het najaar)
 Zet een papieren of kartonnen muur neer waar mensen een antwoord op
jouw vraag kunnen schrijven. Een voorbeeld is: ‘Wat is jouw grootste
levensvraag?’
 Vraag studenten of je een enquête af mag nemen, waarin je vraagt naar
zingeving
 Deel gelukkoekjes uit (met een Bijbeltekst/uitnodiging voor Alpha erin)
 Hang posters op de ramen van de sociëteit/stamcafé, universiteit,
hogeschool en studentenhuizen
Nodig ook echt iemand uit!
Zorg ervoor dat je aan het eind van een gesprek altijd iemand uitnodigt voor jullie
Alpha – Students. Of je nu een kopje warme chocomelk geeft, een flyer uitdeelt of
een lang gesprek hebt over zijn of jouw levensvragen, vraag of die persoon wil
komen. Daarnaast kun je de leden in je studentenvereniging en de jongeren in je
kerk vragen of zij Alpha willen doen en of zij studenten kennen voor wie Alpha
relevant is. Herinner de leden van je studentenvereniging er vaak aan dat zij nodig
zijn om flyers uit te delen aan hun vrienden!

In de kerk
Alpha - Students hoeft niet alleen op de universiteit en hogeschool gepromoot te
worden. Ook in kerken zijn (twijfelende) studenten te vinden, of mensen die
studenten kennen. Neem dus vooral een stapeltje flyers en posters mee wanneer je
naar de kerk gaat, je mag er vast een poster ophangen! De studenten met veel lef
kunnen natuurlijk ook een praatje houden over Alpha – Students in hun stad voor de
kerkdienst, waarin je de gemeente aanspoort om na te denken over wie ze kunnen
uitnodigen. Zorg dat er bij de koffie en thee flyers en gebedskaartjes te vinden zijn.

Social media
Facebook
Ongeveer 80% van de studenten kijkt minimaal één keer per dag op Facebook, dat is
vast reden genoeg om jouw Alpha – Students bekend te maken via Facebook. Maak
een pagina voor jouw Alpha, waarop je informatie zet over het programma. Ook kun
je hier (met toestemming) ervaringen delen van deelnemers. Daarnaast kun je
events aanmaken voor de Alpha-première, de eerste avond, het weekend en de
slotavond. Zo blijven je deelnemers, kringleiders en teamleiders goed op de hoogte.
Facebook-berichten delen
Op onze Facebook pagina ‘Alpha Students Nederland’ creëren wij posts die jullie als
teamleiders makkelijk kunnen delen. Houd je pagina vooral levend en zorg dat je
teamleden jouw berichten delen en/of liken!
Andere social media kanalen
Naast Facebook kun je ook andere social media inschakelen: denk aan Instagram of
Twitter. Deel hier foto’s van jouw Alpha – Students, vertel in maximaal 140 tekens
wat je afgelopen week hebt beleefd en nodig mensen uit voor de eerstvolgende
avond! Maak bijvoorbeeld een foto van de eerste avond en deel deze op je Facebook
pagina. Vergeet niet om mensen te taggen, zodat zijzelf en anderen die eerst
twijfelden volgende week (weer) aanwezig zijn!
Logo
En natuurlijk zorg je ervoor dat het nieuwe Alpha – Students logo overal op je site en
social media duidelijk zichtbaar is.

Planning checklist
Twee maanden van tevoren
□ Bestel promotiematerialen bij www.alphabookshop.nl
□ Begin bij je studentenvereniging, deel materialen uit aan alle leden die je bij
Alpha – Students wilt betrekken en de leden die Alpha – Students gaan
promoten op de hogeschool en universiteit
□ Promoot in kerken (houd een praatje of hang een poster op)
□ Neem foto’s, die kun je later ter ondersteuning van je promotie gebruiken
□ Plaats een uitnodiging voor de Alpha-startavond op je lokale website en op
social media
□ Geef een visiepraatje aan je vereniging met de uitnodiging of ze studenten
willen uitnodigen voor of meenemen naar de Alpha – Students
□ Verzend of verspreid de uitnodigingsmaterialen
Twee weken voor de Alpha-startavond
□ Plaats advertenties/uitnodigingen op social media
□ Vraag een fotograaf voor je startavond
□ Deel promotiematerialen uit bij je studentenvereniging, kerk, hogeschool en
universiteit
Op de startavond zelf
□ Zet een groot rood vraagteken voor de deur van jullie locatie (hout of karton)
□ Bied iets gratis aan voor de startavond, zoals een lekker hapje en drankje

