BLOGSPOSTS/NIEUWS toevoegen je actiepagina op
Bouwmee.habitat.nl
Inleiding
Houd je sponsors dicht bij je en zet regelmatig berichtjes, foto’s en filmpjes op je actiepagina.
Het is belangrijk om je (potentiële) sponsors voortdurend geïnteresseerd te houden. Grappige
verslagen van je voorbereidingen, trainingen, je tegenslagen, foto’s van je inspanningen: ze vinden
het leuk!
OP je actiepagina kun je heel eenvoudig nieuwsberichten plaatsen en vervolgens verspreiden via
mail, Facebook, LinkedIn en zelfs WhatsApp!
Zo komen de sponsoren in contact met jouw actie en breng je ook Habitat onder de aandacht.
Thuisblijvers, sponsors en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor nieuws op de
pagina. Ze krijgen dan een mailtje zodra er een nieuwsbericht geplaatst is. Hoe dat werkt lees je
verderop.
Blogpost/Nieuws plaatsen via Desktop/Laptop
Zo plaats je een nieuwsbericht op je actiepagina.
- Op Desktop/Laptop:
Ga naar bouwmee.habitat.nl
Log in (via de knop rechts bovenaan de pagina)
Je komt dan automatisch in het ‘Kentaa dashboard’
(als je eerder al was ingelogd, komt je in het dashboard door rechtsboven op het profielicoon te
klikken en dan naar ‘Mijn pagina’s beheren’ te gaan)
- Op tablet/telefoon:
Ga naar bouwmee.habitat.nl/
Tip: voeg deze URL toe aan je favorieten of voeg een snelkoppeling toe aan je startscherm
Klik linksboven op het Menu (het icoontje met 3 liggende streepjes)
Klik op Inloggen en voer je e-mailadres en wachtwoord in
-

op beide:
Ga naar menu Content en klik op submenu Nieuws
Klik op Nieuwsbericht toevoegen
Maak nieuwsbericht:
 Titel
 Tekst
 Voeg als ‘tag’ toe: bouwreis
 LET op: om afbeeldingen of video toe te kunnen voegen dien je eerst het bericht op te slaan.
- Klik op Opslaan.
- Voeg afbeelding(en) of video toe. Bij nieuws kan een liggende
foto of een video (een link naar een video die YouTube of
Vimeo staat) geplaatst worden.
Het formaat van de foto is van 745 * 419 maar je kunt elke
liggende foto toevoegen en deze daar meteen bijsnijden.
- Klik op ‘Gepubliceerd’
Klik op Opslaan.
Je bericht is nu geplaatst!!

Abonneren op Nieuws over de bouwreis
Thuisblijvers, sponsors en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor nieuws op de
pagina. Ze krijgen dan een mailtje zodra er een nieuwsbericht geplaatst is.
Dat werkt als volgt:
Op de teampagina staat op 2 plekken een sterretje:
Net boven de ‘topacties’ en helemaal rechts op de pagina, net naast de scroll bar.
Als je op dat sterretje klikt, kun je je mailadres achterlaten voor nieuwsupdates over deze
bouwreis.

Delen
We zouden het heel fijn vinden als je je blogpost meteen ook deelt via
Facebook/Twitter/LinkedIn/mail. Dat vergroot aanzienlijk het verkeer naar onze site en het wordt
door het platform heel makkelijk gemaakt:
-

Ga terug naar de teampagina (evt door rechtsboven op het “Oog” icoontje te klikken
Ga naar het tabblad Nieuws en klik onder het nieuwsbericht op de betreffende social media
icoontjes. Een link naar de pagina wordt dan gedeeld
Je zou er dan bijvoorbeeld bij kunnen zetten: “we hebben weer een nieuwe blog
geschreven!” Of: “nieuws vanaf de bouwplaats” oid. Mensen kunnen ook op het platform
reageren met hun Facebook account, dat maakt het nog interactiever.

