Hoe start je een actiepagina?
Wat super leuk dat je iets te vieren hebt. Alvast gefeliciteerd! Kom je er niet helemaal uit hoe
jij je pagina feestelijker kan maken? Hieronder leggen wij stap voor stap uit hoe jij vanuit het
dashboard je pagina beheert!
Stap 1. Klik op de blauwe button Kom in actie

Vul je gegevens in, bedenk een leuke titel, voeg je motivatie en foto’s toe. Je motivatie en
titel is niet definitief. Deze kan je elk moment wijzigen!
Stap 2. Yes, je actiepagina is aangemaakt. Je ontvangt een mailtje om een wachtwoord
aan te maken. Nu kan je inloggen.

Klik op Inloggen en log in met jouw e-mailadres en je aangemaakte wachtwoord.

Hoe maak je je pagina feestelijker?
Stap 1. Het dashboard.

Klik op Mijn pagina.
Motivatie: Wijzig de tekst op je pagina.

Verander eventueel je Titel of maak gebruik van de handige tools om de tekst op je pagina
nog mooier te maken!

Opmaak: Plaats boven alinea’s blauwe koppen in grote letters.
Inlijn: Maak gedeeltes van je tekst bijvoorbeeld cursief of onderstreept.
Blok: Laat bijvoorbeeld een quote meer uit de tekst springen!
Uitlijning: Wil je de tekst meer links, midden, rechts of helemaal uitlijnen?
Hyperlink invoegen

Wil je naar jouw website, Facebookpagina of e-mail hyperlinken? Voeg dan een hyperlink
toe! Klik in de grijze balk op hyperlink toevoegen.

Url: Voeg de URL toe
Linktekst: Hoe staat het in de tekst. Bijvoorbeeld: Klik hier en bekijk mijn facebookpagina.
Doel: Nieuw venster
Type: Wil je dat in de tekst jouw link blauw onderstreept is of wordt het net als bij Stap 1 een
grote blauwe knop?
Klik op Ok om op te slaan
Afbeelding toevoegen in de tekst

Voeg een afbeelding of video toe in de tekst door op één van de twee icoontjes in de grijze
balk te klikken.

Vergeet niet om onderaan de pagina op Opslaan te klikken!
Stap 2. Foto’s en video’s toevoegen

Klik op Mijn pagina en vervolgens op Foto’s en video’s.

Voeg afbeeldingen of video’s toe.
De eerste foto in volgorde verschijnt bij het delen van jouw pagina op social media.
Verschuif de foto’s in volgorde door te klikken op één van de afbeeldingen.

Stap 3. Extra tools: Mijn pagina

Plaats een blog(s) over jouw actie.

Heb jij een bedrijf gevonden die jouw actie sponsort? Voeg het logo toe via Sponsorlogo’s
en het logo verschijnt onderaan jouw pagina.
Stap 4. Instellingen
Streefbedrag wijzigen
Ga naast Mijn pagina naar Instellingen, Klik op Streefbedrag

Heb jij je streefbedrag (bijna) gehaald en wil je deze verhogen?
Klik op streefbedrag, pas het bedrag aan en klik op Opslaan.

Afteldatum instellen
Ga naast Mijn pagina naar Instellingen, klik op Afteldatum

Wanneer vier jij het 5-jarig bestaan van je bedrijf? Of ben je jarig? Stel een afteldatum in en
bovenaan je pagina komt een teller te staan die aftelt tot jouw dag! Vergeet niet om op
Opslaan te klikken.

Stap 6. Start met delen!
Deel jouw pagina op social media, Whatsapp of Tikkie!

Onderaan je pagina staan alle mogelijkheden om jouw pagina overal te delen!

Met deze knop kan jij op je website een widget toevoegen!

Download je persoonlijke QR-code of print de QR-code uit zodat vrienden en familie door te
scannen gemakkelijk bij je pagina terecht komen.

Klik op de Tikkie button en stuur via Whatsapp of e-mail een Tikkie naar je vrienden en
familie!

