Toolkit promotie Solheim Cup
1. Download hier de rechtenvrije foto’s: à https://we.tl/t-LnBxrtVDd3
Deze foto’s kun je gebruiken voor in je nieuwbrief en op je website. Vermeld wel even
de volgende credits: The Ladies European Tour (LET) en Tristan Jones.
Wil je de foto’s gebruiken op Instagram of andere Social Media kanalen? Kopieer dan
het volgende à 📸| Credit @tjsnapper @letgolf

2. Promotie-afbeeldingen
Er is een promotie-afbeelding gemaakt in verschillende formaten. Deze kun je via de
onderstaande link downloaden en gebruiken met het voorbeeldtekstje bij punt 6.
Download link à https://we.tl/t-SvaCGxBUAH

3. Promotievideo
Er is een promotievideo gemaakt, met beelden van de Solheim Cup. Deze kun je via de
onderstaande link downloaden en gebruiken bij het voorbeeldtekstje bij punt 6.
Download link à https://we.tl/t-wqELllNKYv

4. Social Media tags
De Solheim Cup organiseren we samen met verschillende partners. Maak je een
berichtje op Social Media? Tag dan onderstaande partners. Waarom is taggen
belangrijk? Het voordeel van taggen is dat de getagde organisatie een melding krijgt.
Zo vergroot je je bereik met de volgers van de getagde organisatie.
Usernames on instagram:
• @solheimcup
• @solheimcupeuro
• @solheimcupusa
• @golfnl
• @Bernardusgolfandwine
• @nederlandse.golf.federatie
• @letgolf
• @lpga_tour
• @imggolf
• @img_official
• @rolex
• @pinggolfeurope / @pingtour

5. Hashtags
Een belangrijk doel van hashtags is om social media berichten te filteren, volgen
en meten. Zo kun je als gebruiker een bepaalde hashtag volgen, zodat je berichten
met dat onderwerp in je Instagram of LinkedIn feed ziet verschijnen. Dit is een mooie
kans om de #SolheimCup2026 onder de aandacht te brengen.
De belangrijkste hashtag is: #SolheimCup2026
Daarnaast kun je ook de volgende hashtags gebruiken:
#SolheimCup #golfnl #ngf #Bernardus #Bernardusgolf #TeamNLGolf #topgolf
#topsport #RaiseOurGame #GolfisOurs #beterwordthetnietbuiten #golfaddict #golflife
#golfstagram #golf #golfevent #letgolf #golf #lpga #lpgatour #TeamEurope
#TeamAmerica

6. Voorbeeld promotietekst
Plaats je de video, een foto of de promotie-afbeelding? Gebruik dan onderstaande tekst.

DE S O L H E I M C U P
komt naar Nederland! 🏆🏌
In 2026 is @Bernardusgolfandwine het strijdtoneel voor het meest prestigieuze
evenement in het vrouwengolf. Tijdens de #SolheimCup2026 zullen de beste
golfsters uit Europa en de Verenigde Staten de strijd met elkaar aangaan. 💪🔥
Lees meer over de Solheim Cup op GOLF.NL 📲 golf.nl/solheimcup2026
#SolheimCup #golfnl #ngf #Bernardus #Bernardusgolf #TeamNLGolf #topgolf
#topsport #golf #golfevent #letgolf #golf #lpga #lpgatour #TeamEurope
#TeamAmerica

PS vergeet niet GOLF.NL en de NGF te taggen!

