
Beste centrumondernemers,

Zoals een aantal van jullie wellicht al gemerkt heeft zijn wij momenteel bezig met het opnemen van diverse video’s 
van ondernemers in het centrum. Wij doen dit in samenwerking met Apostle, een social media bedrijf uit Oss. Inmiddels 
hebben we een negental video’s afgerond, en gaan wij vanaf half juni starten met de verspreiding via social media. 

En hier hebben wij jullie hulp hard nodig!

Het initiatief “De winkelier van hier” moet mensen in en rondom Oss stimuleren om lokaal te blijven kopen en 
besteden. Zowel in winkels als bij de horeca. Wij zetten onszelf dan ook neer als één centrum met allemaal prachtige 
ondernemingen. Om dit sentiment naar de buitenwereld te versterken willen wij jullie vragen om de opgenomen video’s 
van jezelf maar óók van collega ondernemers te delen op jullie eigen social media kanalen. Samen promoten we op deze 
manier het centrum van Oss en ondersteunen de ondernemers elkaar ook. 

Om dit allemaal nog iets makkelijker te maken, gebruiken wij hiervoor het softwarepakket van Apostle. Op deze manier 
krijgen jullie kant-en-klare social media posts per mail binnen, die jullie vervolgens eenvoudig met één druk op de knop 
kunnen delen op je eigen LinkedIn of Facebook kanaal. Je bepaalt altijd zelf of je een video wel of niet plaatst, en blijft 
dus altijd eindredacteur van je eigen kanaal. Doordat zoveel mogelijk centrumondernemers deze video’s gaan delen op 
hun eigen social media kanaal, creëren we een enorm online bereik. 

Bovendien hoef je zelf niet meer na te denken over een origineel bericht, en werk je tegelijkertijd aan de promotie van 
het Osse Centrum. Meer bezoekers in de stad betekent natuurlijk ook meer bezoekers voor jouw onderneming! Alle 
geïnteresseerden zullen wij een uitgebreide uitleg sturen over hoe de mails  en het delen precies werkt, en voor vragen 
kun je altijd terecht bij Apostle. 

Doen jullie mee? 

P.S. Stuur je email adres naar Bianca@centrummanagementoss.nl om de filmpjes te ontvangen.



www.dewinkeliervanhier.nl


