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inspiratie voor hoevewinkels

Je hebt een fantastisch assortiment van verse 
producten, een mooie winkel, ruime openingsuren, 
veel parking,… Veel klanten kennen je al en komen 
geregeld langs. 

Maar… hoe haal je toevallige passanten en andere 
potentiële bezoekers naar je winkel? Hoe maak 
je hen duidelijk waar je winkel gelegen is? Werk 
je met een groot bord langs de straat? Zorg je 
voor bewegwijzering richting de hoevewinkel? 

Via deze tips willen we je alvast op weg helpen om 
klanten vlot tot bij de hoevewinkel te brengen.

PROMOTIE AAN DE STRAAT

win-win voor jou en de klant

• Goed geïnformeerde klanten zijn tevreden klanten.
• Duidelijke communicatie zorgt voor minder vragen en meer bezoekers.

1.  Hou rekening met de wetgeving
 Om te voorkomen dat er een wildgroei aan borden zou zijn langs de kant van de weg,  
 zijn er bepaalde regels opgesteld. Het plaatsen van publiciteitsborden is slechts in 
 enkele situaties vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Mogelijke 
 beperkingen zijn de grootte van het bord of de afstand ten opzichte van de 
 openbare weg. Alle vrijstaande uithangborden zijn vergunningsplichtig. 

 Wanneer publiciteitsborden op het openbaar domein worden geplaatst, is er ook een  
 vergunning nodig voor het privatief gebruik van het openbaar domein. Heb je twijfels?  
 Raadpleeg dan zeker de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van je eigen stad  
 of gemeente zodat je bord kan blijven staan en je investering niet voor niets is geweest.
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2. Een vlot leesbaar promotiebord
 Het is belangrijk dat je promotiebord goed leesbaar is voor passanten. Zorg voor 
 een duidelijk lettertype dat voldoende groot is. Zorg voor een duidelijk logo en  
	 eenvoudige	afbeeldingen.	Hou	rekening	met	fietsers	en	zeker	ook	met	auto’s	
 die vaak voorbij rijden aan snelheden tussen 50 en 90 kilometer per uur. Neem 
 de proef op de som en rij zelf eens met je wagen voorbij een promobord.  

3. Zorg voor een goede lay-out
 Een bord dient voldoende groot te zijn met een duidelijk leesbaar lettertype in 
 goed zichtbare kleuren. Experimenteer niet met speciale lettertypes die heel 
 moeilijk leesbaar zijn of kleuren die niet opgemerkt worden in het verkeer. Een 
 gsm-nummer leest het vlotst in de volgende opmaak: 0499/ 99 99 99. Stel 
	 je	ook	de	vraag	of	het	duidelijk	is	wat	er	in	je	aanbod	zit.	Neem	ook	de	logo’s	op	
 van de relevante netwerken waarbij je aangesloten bent bv. 100% West-Vlaams.

4. Zorg voor voldoende verlichting
 Tijdens de wintermaanden komt de zon laat op en gaat ze vroeg terug onder.  
 Zonder verlichting verdwijnt je bord met zekerheid naar de achtergrond. 
 Zorg voor voldoende verlichting zodat je bord op elk moment opgemerkt 
 kan worden door passanten.

5. Seizoensgebonden info
 Hoevebedrijven kiezen vaak voor een vast frame voor hun promotieborden. 
 Daarnaast worden dan verschillende, al dan niet seizoensgebonden span-
 doeken, voorzien die op hetzelfde frame bevestigd kunnen worden. Zo is 
 het mogelijk om verschillende producten onder de aandacht te brengen 
 op het meest geschikte moment.  

 
 

• Een aantal zaken dien je zeker op je promotieborden te vermelden: de naam van je winkel, 
 het adres, eventueel een pijl om de ingang aan te geven, je openingsuren (indien open op 
 zondag extra vermelden), je logo... Kan ook: link naar je website, logo 100% West-Vlaams,...
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Foto persoon met camera:

 6. Zorg voor de juiste info
 We lezen van boven naar beneden en van links naar rechts. Zorg dus dat je info op deze 
 manier gestructureerd is. Heb je er daarbij ook steeds aandacht voor dat alle informatie  
 actueel is? Klopt het adres en het gsm-nummer nog? Zijn de openingsuren nog actueel? 
 Zijn er geen wegenwerken waardoor het hoevebedrijf via de gebruikelijke route 
 onbereikbaar is? Is het logo nog correct? Indien je nog geen logo en huisstijl hebt, 
 investeer hier dan zeker in. Zorg ook dat die huisstijl wordt doorgetrokken in je 
 promoborden. Vermeld enkel de link naar je website of sociale mediakanalen als
 deze up-to-date gehouden worden. Er kan een pijl toegevoegd worden, of tekst als 
 “eerste lichten naar rechts...”, aanvullend op het adres om het voor passanten 
 eenvoudiger te maken om de winkel te vinden.

 7. Zet in op verschillende items
 Een bord is vaak het beginpunt langs de openbare weg om iemand te laten weten dat 
 jouw hoevewinkel in de buurt is. Eenmaal de mensen aankomen bij je winkel is het goed 
 dat er daar ook duidelijke signalisatie aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld hetzelfde bord 
	 zijn	ter	hoogte	van	de	winkel	met	de	vermelding	‘welkom’.	Dit	bord	biedt	ook	de	mogelijk	
 heid om duidelijk te maken waar de ingang van de winkel is. Een vlag kan ook mooi zijn en
 zorgt voor herkenning. Als je de hoofdweg nog dient te verlaten, is het aangewezen om  
 vanaf dat moment ook signalisatiepijlen/-borden te voorzien naar de winkel. 

 8. Duidelijke parkeerplaatsen
 Het is belangrijk om duidelijk aan te geven waar klanten kunnen/mogen parkeren. Bij  
 veel hoevewinkels wijst dit zichzelf uit. Echter is het niet altijd duidelijk voor nieuwe   
 klanten. Heb hier dus voldoende aandacht voor.

 9. Open of gesloten?
 Zorg voor duidelijke openingsuren die via al je kanalen correct en uniform vermeld   
 worden (op je promobord, website, in andere online toepassingen, op je folders,…). 
 Ook belangrijk is dat ze vlot leesbaar zijn en makkelijk te onthouden.

10. Speel je troeven uit!
 Ben je bijvoorbeeld open op zondag. 
 Vermeld dit dan zeker op je promotiebord, 
 bv. via een aparte vermelding ‘OOK OPEN 
	 OP	ZONDAG’.

Deze publicatie kadert in het PDPO-project Farmer Business +, gerealiseerd met 
steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


