
1. Maak duidelijk waar je hoevebedrijf gelegen is. Dit kan aan de hand van een foto 
 van de straatzijde waarbij je je verplaatst in de huid van een passant. Je kan ook 
 met een kaartje werken. Zorg telkens voor herkenbaarheid, bv. via je logo dat 
 overal terugkeert.

2. Eenmaal potentiële klanten weten waar je bedrijf 
 gelegen is, kan je hen ook geregeld beelden tonen 
 van de hoeve zelf. Hoe zien de stallen eruit? Hoe 
 ziet de winkel eruit? Waar is de ingang? Is er iets 
 nieuws dat je hen wil tonen? Je triggert hen om 
 langs te komen.

3.  Toon hoe en waar de producten gemaakt zijn. 
 Maak foto’s van groenten op het land. Toon de 
 landbouwer die aan het werk is met zijn land
 bouwmachines. Toon de makers van de yoghurt 
 of de pudding. Toon de weg van het land tot het 
 bord.
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inspiratie voor hoevewinkels

Hoe je foto’s en video’s neemt met je smartphone 
kwam al aan bod in een andere inspiratiefiche. Het is  
ook belangrijk om voldoende stil te staan bij wat je 
allemaal kan en wil fotograferen. Denk daarbij goed 
na over je doelstelling. Wil je graag nieuwe klanten 
werven, info geven aan bestaande klanten, de 
verwerking van je eigen producten in beeld brengen, 
je producten bij de start van een nieuw seizoen 
onder de aandacht brengen, iets vertellen over
duurzaamheid,…

Wat fotograferen en filmen 
op je hoevebedrijf

win-win voor jou en de klant
• Met mooie foto’s krijg je de kans om je producten, diensten en activiteiten in de kijker te zet-

ten. Maar wat kan je nu juist fotograferen en op sociale media gebruiken zodat je klanten 
je bedrijf nog beter leren kennen?



4. Laat geïnteresseerden weten 
hoe ze kunnen betalen. Ook dit 
kan je fotograferen. Bied je zelf 
waardebonnen aan die klanten 
kunnen kopen en als geschenk 
kunnen geven aan iemand? Doe 
je mee aan acties met stads-
bonnen of bonnen van 100% 
West-Vlaams? Zorg er dan voor 
dat dit duidelijk naar voor komt.

5. Nieuwe infrastructuur. Heb je een nieuwe machine aangekocht? Laat dan even 
 zien wat deze kan. Geef er wat uitleg bij. Laat je klanten ook weten waarom je 
 een machine hebt aangekocht.
 
6. Afgewerkte producten kan je op twee manieren in de kijker zetten. Je kan ervoor 
 kiezen om je volledige productgamma in één beeld te brengen. Een andere optie 
 is om geregeld een product onder de aandacht te brengen. Daar kan je dan wat 
 bijkomende uitleg geven over de bereiding, de smaak,... Wat maakt het speciaal? 
 Waarom is het jouw specialiteit? Waarom moeten klanten het proberen? Je kan 
 ook altijd een bestaand product fotograferen en daarbij de vraag lanceren 
 welke nieuwe smaak je klanten graag zouden proeven. Zo geef je klanten 
 inspraak en denken ze mee over innovaties.

7. Heb je cadeaupakketten of 
 assortimenten? Breng ze in 
 beeld. Neem een foto van een  
 afgewerkt pakket waarbij 
 geïnteresseerden te zien krijgen
 wat ze effectief kopen. 
 Deel de beleving. 

8. Zet eventuele duurzaamheids
 acties in de kijker. Welke duur
 zaamheidsacties onderneem 
 je? Werk je met herbruikbare 
 of recycleerbare verpakkingen? 
 Focus je op dierenwelzijn? Waar 
 komen je grondstoffen vandaan?

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



Foto persoon met camera:

9. Wie zijn de personen 
 achter het hoevebedrijf 
 en de producten? Toon  
 geregeld eens wie jullie  
 zijn. Een foto van het 
 gezin of van de kinderen 
 binnen de context van het 
 hoevebedrijf zorgt voor 
 herkenbaarheid.

10.  Wat doe je dat anders is dan 
 anders? Waarin zit je passie 
 voor de producten vervat? 
 Sta je soms heel vroeg op? 
 Ben je soms tot heel laat 
 bezig? Toon je bezieling!

11. Organiseer je een event? Een 
 bezoekdag of opendeurdag? 
 Laat dat zien. Je kan het event  
 aankondigen en nadien ook
 een aantal foto’s tonen.

 

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


