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In opdracht van Stichting Toerisme Regiomarketing 
Zuidoost Friesland verzorgt zij de promotie 
van het gebied. “We hebben allerlei media uit 
Nederland uitgenodigd om Zuidoost Friesland te 
komen ervaren, uiteraard Coronaproof. Aan de 
uitnodiging werd massaal gehoor gegeven, meer 
dan 75 media meldden zich aan!”

Om de beurt varen schrijvers van bijvoorbeeld 
de Kampioen en bloggers zoals Bijzonder Plekje, 
Wandelvrouw en Kidseropuit een paar dagen mee 
op de Hop on, hop off boat. Onderweg maken ze 
steeds stops om het prachtige achterland, Het 
Andere Friesland, te verkennen. 

Sommige journalisten logeren ook op de 
boot, anderen kiezen voor een hotel of B&B. 
Ondernemers uit Zuidoost Friesland gaan deze 
gasten in de watten leggen en hopen op  
mooie PR voor hun bedrijf. 

Tijdens het verblijf maken de schrijvers namelijk 
artikelen over hun ervaringen. En ze plaatsen foto’s 
en filmpjes van Zuidoost Friesland op social media. 
“We hopen hiermee minimaal een half miljoen 
Nederlanders te laten zien hoe mooi het hier is,” 
aldus Pilat. “We hebben alles in huis: prachtige 
accommodaties, heerlijk culinair aanbod, unieke 
activiteiten en natuurlijk de prachtige natuur! Ik 
ben ervan overtuigd dat er veel positieve artikelen 
gaan verschijnen!”

De komende zomer kan het zomaar zijn dat je de Hop on, hop off boat 
van Het Andere Friesland tegenkomt. Deze elektrische house-boat wordt 
ingezet als exclusief vervoermiddel voor journalisten en bloggers uit het 
hele land. “Veel mensen gaan dit jaar gaat ontdekken hoe mooi een - al 
dan niet noodgedwongen - vakantie in eigen land is. Wij helpen hen graag 
een handje met inspirerende verhalen. Daarom organiseren we in de 
maand juni een grote persreis,” vertelt toeristisch regisseur Elizabeth Pilat.

hop on, hop off boat
gespot?

#prhaf20
Lijkt dat jou ook wel wat? 
Twee dagen ontspannen op 
zo’n heerlijke stille boot van 
Yachtcenter Langweer? Doe 
dan mee aan deze actie! 

Zie jij de Hop on, hop off 
boat ergens varen? Maak 
dan een foto. Of heb jij 
een steengoede tip waar 
de media naar toe zou 
moeten gaan? Plaats de 
foto en/of de tip vóór 20 
juni op je Facebook, Twitter 
of Instagram account 
met daarbij de hashtag 
#PRHAF20 (Persreis Het 
Andere Friesland 2020). 

Mailen mag ook naar  
info@zuidoostfriesland.nl. 

Wie weet win jij een verblijf 
op de Hop on, hop off boat 
van Het Andere Friesland!VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA!
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