
Tips & tricks oliebollenactie   
  
De voorbereiding   
Je hebt besloten om een oliebollenactie te starten, fantastisch! Hoe te beginnen? Voordat je 
start is het slim om jezelf even kort voor te bereiden. Je kunt jezelf de volgende vragen 
stellen: 

 Ga je de oliebollen zelf bakken of ga je een bakker zoeken die je ondersteunt? 
 Hoe en waar ga je de oliebollen verkopen? 
 Hoe ga je de oliebollenverkoop promoten? 

 
Op weg naar de bakker 
Ga jij een bakker inschakelen? Om het jezelf makkelijk te maken is het slim om de vraag te 
stellen bij de bakker waar je al bekend bent. Wie weet kennen ze jou daar ook al, dat praat 
net iets makkelijker! Vervolgens doorloop je de volgende stappen: 

 Zoek een rustig moment uit en koop eventueel zelf wat producten. Tip: 
doordeweekse middagen zijn vaak een goed en rustig moment.  

 Vertel aan het personeel wat je vraag is en wie je daar het beste bij kan helpen. 
 Heb je de desbetreffende persoon getroffen? Mooi! Dan is het tijd om jezelf voor te 

stellen en te vertellen waarom jij een oliebollenactie gaat starten. Vervolgens kun je 
vragen of ze jouw actie willen ondersteunen:  

o Willen ze de oliebollen bakken?  
o Willen ze de oliebollen bakken én jou de mogelijkheid geven om deze 

binnen/buiten te verkopen? 
 Wil de bakker jouw actie ondersteunen? Dan is het tijd om vervolgafspraken te 

maken.  
 

Promotie van jouw oliebollenactie 
Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk oliebollen te verkopen! Dat betekent dat zoveel 
mogelijk mensen moeten weten van jouw actie. Een aantal tips om bekendheid te creëren: 

 Maak een actiepagina aan waarin je verteld over jouw oliebollenactie, deze pagina 
kun je ook gemakkelijk delen in jouw omgeving (bv. via WhatsApp of op Facebook); 

 Onderzoek of anderen jouw actie op sociale media willen delen; 
 Benader lokale bedrijven om oliebollen te kopen. Bedrijven werken graag mee aan 

dit soort acties, zo kunnen zij ook een extraatje geven aan hun medewerkers én 
dragen ze bij aan een goed doel; 

 Lokale media kan je ook ver helpen! Neem contact op met de lokale krant en vertel 
hen over jouw actie. 

    
Start van jouw actie 
Heb je alle voorbereidingen getroffen? Dan is het tijd om te gaan bakken en zoveel mogelijk 
oliebollen te verkopen! 
 
Afronden van de actie 
Alle oliebollen zijn verkocht en hopelijk was het een geslaagde verkoop! Je kunt het bedrag 
storten op jouw actiepagina. Nadat deze binnen is ontvang je een bedankbrief van ons met 
het opgehaalde bedrag.  


