Campagnemateriaal om te delen
Help mee om de campagne tot een succes te maken. Voor onze leden hebben we specifiek
campagnemateriaal ontwikkeld, zoals afbeeldingen voor Twitter, LinkedIn, Facebook en
Instagram, die leden kunnen gebruiken om de campagne te ondersteunen vanuit de
eigen e-mail en socialmedia-accounts, zogenaamde shareables.

Download de shareables


Shareables.zip

ZIP 6,32 MB

In het zip-bestand zitten afbeeldingen met en zonder tekst van de campagne, met en
zonder NBA-logo en afbeeldingen die gebruikt kunnen worden in de
e-mailondertekening.
Download hiervoor het zip-bestand en pak het uit op uw computer.
(Kijk voor een uitleg over het uitpakken van een zip-bestand op de Microsoft-website)

Losse campagnefoto's

Download de bovenstaande foto.

Download de bovenstaande foto.

Download de bovenstaande foto.

Download bovenstaand logo voor in je emailhandtekening.

Deel de campagne in je e-mailhandtekening
Wanneer je gebruik maakt van Outlook doe je dit als volgt:
Sla het logo (NBA_rekentop-lofo-mail) op op je computer of laptop en ga naar

Outlook
Klik op Bestand

Kies voor Opties

Klik op E-mail en vervolgens op Handtekeningen

Als je al een handtekening hebt ingevuld, kun je deze wijzigen door op de specifieke
handtekening te klikken.
Ga op de juiste plaats in je handtekening staan en klik op het icoon voor afbeelding
toevoegen

Je kunt nu de juiste afbeelding van je computer selecteren en op OK klikken.
Heb je nog geen handtekening ingesteld dan kun je de handleiding van Microsoft
volgen: https://support.office.com/nl-nl/article/een-handtekening-maken-entoevoegen-aan-berichten-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2

Deel de campagne op social media
Van de verschillende persona’s (echte mensen) uit de campagne staat er een afbeelding
met of zonder NBA-logo in het zip-bestand. Wanneer je een bericht maakt voor een sociaal
netwerk zoals LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram kun je deze afbeeldingen
gebruiken.
Een voorbeeld van een tekst die je kunt gebruiken en aanvullen:
Per 10 september 2019 is de NBA gestart met de campagne Nederland rekent op zijn
accountants. om het imago van de accountant te verbeteren en de relevantie van het beroep
voor de samenleving te verduidelijken. … [eigen tekst]
Wanneer je wilt verwijzen naar de speciale campagnepagina dan is dit de url:
nba.nl/rekentop.

Hulp nodig?
Heb je nog vragen of kom je er niet uit, mail dan gerust naar webredactie@nba.nl. Wij
helpen je graag verder.

