Beste Marriage Week Ambassadeur,
Geweldig dat je deel wilt zijn van het vieren van Marriage Week bij
jou in de buurt. Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk mensen in
Nederland gaan zien dat het huwelijk een goed idee is en dat het
belangrijk is te investeren in je relatie.
We zijn blij met de inzet van onze ambassadeurs en zien uit naar de
leuke, creatieve en romantische activiteiten die georganiseerd gaan
worden.
Dit jaar is het thema van Marriage Week 2020 in Nederland:

Love & Commit.
Aan de hand van dit thema zullen we landelijk activiteiten uitzetten.
Ook onze blogs zullen rond dit thema geschreven worden.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, willen we nu al - in de
aanloop naar Marriage Week - online veel tam-tam maken, zodat
mensen bekend raken met het fenomeen Marriage Week.
We zijn blij met jou als ambassadeur en zien er naar uit ons samen
voor dit mooie project in te zetten.

AMBASSADEUR VOOR MARRIAGE WEEK?
Als ambassadeur van Marriage Week, draag je het huwelijk en duurzame
relaties een warm hart toe.
Je gelooft in het concept Marriage Week en wil graag meedoen om de
mensen in je omgeving bewust te maken van het belang van investeren in je
relatie.
Je helpt, op jouw eigen creatieve manier, Marriage Week op de kaart te zetten,
door een of meerdere evenementen/activiteiten te organiseren in de week van
7-14 februari, die echtparen helpen hun relatie een boost te geven.
Je verspreidt in jouw omgeving het woord over Marriage Week, door het
posten op social media, het schrijven in (lokale) nieuwsbladen/kerkbladen of
via de (lokale) radio.

LOVEUP.NL
In Nederland functioneert Marriage Week onder de naam LoveUp. Achter de
schermen en in onze waarden zijn we 100% Marriage Week.
Dat betekent dat we tijdens de week de naam LoveUp gebruiken samen met
de naam Marriage Week. In spreektaal “Marriage Week”, in logo’s en
marketing LoveUp logo en Marriage Week.
Op onze website www.loveup.nl kun je meer informatie vinden over het wel en
wee van Marriage Week Nederland. We plaatsen regelmatig blogs van
verschillende auteurs.
Op de MeetUp-pagina kun je vinden wat er allemaal gebeurt in Nederland en
kun je je eigen evenementen aanmelden.
Op The Prof-pagina kun je alles lezen over ‘onze’ Esther Kluwer, hoogleraar
duurzame relaties, die fantastisch onderzoek doet en publiceert.
Ook op social media zijn we te vinden:
www.facebook.com/loveupnl en www.instagram.com/loveupnl

EVENT AANMAKEN OP FACEBOOK:

• Maak op jouw pagina een event aan voor de activiteit in Marriage Week.
Beschrijf wat je gaat doen en waarom. En benoem dat het onderdeel is van
Marriage Week Nederland.

• Vermeld de volgende hashtags (Dit maakt je vindbaar voor alle mensen die zoeken
op Marriage Week in de hashtags):

#marriageweek #marriageweeknederland #loveupnl #lovecommit

• Vermeld de volgende @’s (Dit zorgt ervoor dat wij en het Internationale Team het
bericht krijgen en kunnen delen op onze eigen pagina’s - en je dus meer aandacht krijgt):

@InternationalMarriageWeek @loveupnl

EVENT AANMAKEN OP LOVEUP.NL
We willen zoveel mogelijk activiteiten die in Nederland gebeuren vermelden op
de LoveUp.nl website onder het kopje MeetUp.
Op de pagina loveup.nl/meet-up kun je het activiteiten formulier invullen en de
naam, datum en locatie van je event opgeven. Ook kun je een korte
omschrijving van de activiteit geven en een link naar je eigen website of
Facebook event.

TIPS VOOR POSTS OP FACEBOOK/INSTA:
Ideeën voor leuke Facebook en Instagram posts:
• Foto’s - van je team / materialen / deelnemers / kijkje achter de schermen
• Blogs - over huwelijk, duurzame relaties, huwelijksvoorbereiding, statistieken
rondom huwelijk en echtscheiding etc. etc.
• Quotes / Plaatjes - over huwelijk / relaties
• Video’s - inspirerende filmpjes van anderen / je eigen korte informele eigen
filmpjes / Facebook live
• Tips & Trucs
• Polls - vragen die de lezers beantwoorden

MARRIAGE WEEK IDEEËN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Romantisch etentje
Huwelijksworkshop
Teaser voor een huwelijksworkshop
Kook cursus voor echtparen
Fotoshoot met korting
Filmavond met borrel achteraf
(Marriage Film Festival)
Dansavond
Avonden over sexualiteit
Insta-challenge
Reproduceer je bruidsfoto

BRAINSTORM:
Ideeën uit de brainstorm sessies:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Lokale radio - verhalen
• Organiseer een wedstrijd (bijv.
•
•
•
•
•

leukste goedkope date night)
Vier mijlpalen Marriage Hall of Fame
(bijv. langst getrouwd in gemeente/
stad - incl. tips voor succes)
Schrijft artikel voor (lokale) krant
Korting voor huwelijksboeken in
boekhandel
Boekpresentatie
…etc… etc… etc…

