Invulformulier Gouden Ham App
EVENTS ALGEMEEN/REGIONAAL
Dit formulier is bedoeld zodat wij de juiste informatie, foto’s en tekst in de app van de
Gouden Ham kunnen zetten. Als partner is het plaatsen van algemene/regionale
evenementen gratis! Heeft u vragen over de app? Neem dan gerust contact met ons op via
appgoudenham@gmail.com.
Omslagafbeeldingen, afbeeldingen en filmpjes
In elk bericht kunt u tekst, afbeeldingen en filmpjes toevoegen die op u als bedrijf van
toepassing zijn. Elk bericht heeft een omslagafbeelding nodig. Deze omslagafbeelding is het
eerste wat de mensen die de app gebruiken zullen zien. Dus zorg ervoor dat de afbeelding
laat zien waar uw evenement over gaat. U kunt ook extra afbeeldingen en filmpjes
toevoegen in het bericht. Geef duidelijk in het formulier aan onder welke tekst een
afbeelding/filmpje zou moeten komen. U mag zelf bepalen of u afbeeldingen of filmpjes in
het artikel wil plaatsen. Alleen een omslagafbeelding is ook voldoende.
De omslagafbeelding, afbeeldingen en filmpjes zouden wij graag meegestuurd krijgen in de
mail samen met dit formulier. (Beeld liever niet in Word plaatsen maar apart meesturen in
de mail samen met dit formulier) Beeld graag aanleveren in png, jpg of mov.
Dit formulier is alleen bestemd voor het indienen van algemene/regionale evenementen.
Als u specifieke evenementen voor uw bedrijf zou willen promoten kan dit door premium
partner te worden. Voor meer informatie kunt uw mailen naar appgoudenham@gmail.com.
De tekst
De inhoud van de tekst mag u zelf bepalen. Wij raden aan om een kort en bondige tekst te
schrijven. Max 150 woorden.
Datum en tijd
Voor elke event die aangemaakt wordt is er een startdatum en een einddatum nodig. U kunt
ervoor kiezen om een tijd aan de startdatum en de einddatum te koppelen. U kunt er ook
kiezen om het event de hele dag te laten duren.

Voorbeeld
Naam event
Datum en tijd
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Website
Tekst
(Graag de
afbeeldingen en de
filmpjes in rode
tekst weergeven.
Zo is het duidelijk
te zien waar het in
de tekst geplaatst
mag worden.)

Voorbeeld event
16-07-2019 9:30 uur tot 19-07-2019 17:00 uur
Dorpsstraat 32, 4012 BG Kerk-Avezaath
0344 123456
appgoudenham@gmail.com
Uiterwaarde.nl
Carnavalsvereniging De Braoiers heeft dit 2-daagse wandelevenement
opgezet met als doel om wandelaars te laten genieten van mooie
routes.
Afbeelding 1
Voor wandelaars die nu volop in training zijn voor de Vierdaagse van
Nijmegen de ultieme kans om deel te nemen aan de Braoiersloop. Zo
kun je twee dagen een lange afstand oefenen. Je kunt kiezen uit
de afstanden: 15, 30 en 40 km. De Braoiersloop biedt voor elk wat
wils.
Afbeelding 2
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