Voorbeelden en hulp social media
Gebruik social media juist in deze tijd. Geef mensen ideeën hoe ze het met bloemen en planten gezellig
kunnen maken.
Graag helpen wij je met het maken van berichten op social media. Zijn er vragen, stuur een bericht naar
marketing@plantion.nl en dan kijken wij hoe we je het beste kunnen helpen.
We hebben hieronder alvast wat voorbeelden gemaakt die jullie kunnen gebruiken.
Let op: vergeet niet om de bronnen te vermelden.
Social media 1:
#DIY Creëer beeldige moseieren met een enkele bloem of plant. Een sprookje op je Paastafel straks!
Lees hier meer: https://www.mooiwatplantendoen.nl/diy-moseieren-voor-op-de-paastafel

Bron afbeelding: https://www.mooiwatplantendoen.nl/diy-moseieren-voor-op-de-paastafel
Social media 2:
Ben jij ook zo dol op geurkaarsen? De geur van een versgebakken cake in de keuken? Je favoriete
parfum in de plooien van een sjaal. Onze neus is een kritisch zintuig dat graag verwend wordt met fijne
aroma’s. Geef je neus iets nieuws om van te genieten: een heerlijke homespray met de geur van
lentebloemen. Dat maak je dus gewoon helemaal zelf! Lees snel verder en ontdek hoe:
https://www.mooiwatbloemendoen.nl/diy-homespray-met-de-geur-van-lentebloemen

Bron afbeelding: https://www.mooiwatbloemendoen.nl/diy-homespray-met-de-geur-van-lentebloemen

Social media 3:
Pak je rust in deze rumoerige tijd. Een groene slaapkamer helpt je hierbij. De planten maken overdag
zuurstof aan en verhogen de luchtvochtigheidsgraad. Daarnaast ziet er ook nog eens super leuk uit
https://zosammieenzo.nl/groene-slaapkamer/

Bron afbeelding: https://zosammieenzo.nl/groene-slaapkamer/
Social media 4:
Tover je thuiskantoor om in een kleurrijke boel. Dit kan met één boeket, maar je kunt ook bloemen
verdelen over diverse vaasjes. Kleur geeft je energie, zo kom je de dag weer door!

Bron afbeelding: https://makeover.nl/woonruimte/thuiskantoor
Social media 5:
Wist je dat... Lavendel zorgt voor een ontspannen werksfeer? En tevens is aangetoond dat het
verspreiden van Lavendelgeur tijdens de lunchpauze ervoor zorgt dat de werkprestaties ná de pauze
beter worden. Genoeg reden dus om een lavendelplantje in je huis te zetten!
https://www.workjuice.nl/productiever-geur-kantoor/

Bron afbeelding: https://mylittlehappiness.nl/5-leuke-tips-met-lavendel-lavendel-brengt-je-rust/

Social media 6:
Bloemen doen meer dan alleen je huis of kamer opfleuren: ze kunnen ook opbeurend werken.
Onderzoek toont aan dat de impact van bloemen wel dagen kan duren. Dat komt onder meer door de
kleur en geur. Chrysanten verminderen specifiek stress en hebben eigenlijk een vergelijkbaar effect als
thee.

Bron afbeelding: Dekker Chrysanten
Social media 7:
Déze 6 bloemen en planten zijn volgens onderzoek goed voor je gezondheid
Bijna iedereen wordt vrolijk van een bos bloemen of mooie plant. Maar wist je dat ze ook een positief
effect op je gezondheid kunnen hebben?
Kijk voor meer informatie op: https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/6-bloemen-planten-goedgezondheid/

Bron afbeelding: https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/6-bloemen-planten-goed-gezondheid/

Hierbij de downloadlink voor de afbeeldingen: https://we.tl/t-9bxfNSz62C (deze link is tot en met 25
maart 2020 te gebruiken).

