VOORBEELDTEKST MBO CARD
Wanneer u uw studenten en personeel wilt informeren over de MBO Card, kunt u deze informatie
gebruiken. Bijvoorbeeld op de website, in een nieuwsbrief die vanuit school wordt verstuurd of via
socialmediakanalen.

VOOR STUDENTEN
Website
• Voorbeeldtekst:
Speciaal voor jou als student: de MBO Card! Met deze kortingspas bespaar je heel veel geld op
lifestyle en cultuur. Koop kleding en sneakers voor een spotprijsje, maar ga ook extra voordelig naar
bioscopen, festivals en concerten.
We delen de gratis MBO Card uit op school. Heb je ‘m gekregen? Vergeet dan niet je pas online te
activeren. Je maakt gelijk kans op mooie prijzen, zoals een Samsung Galaxy S7 en Apple iPad Air!
- URL voor achter ‘Vergeet dan niet je pas online te activeren’: www.mbocard.nl.
- Beeld: zie ‘Bannerset’ op www.cjp.nl/scholen/mbo-card.

Nieuwsbrief
• Voorbeeldtekst:
Deze week delen we de MBO Card uit op school! Met deze kortingspas bespaar je heel veel geld op
lifestyle en cultuur. Koop kleding en sneakers voor een spotprijsje, maar ga ook extra voordelig naar
bioscopen, festivals en concerten. Activeer hier je pas. Je maakt dan gelijk kans op toffe prijzen, zoals
een Samsung Galaxy S7 en Apple iPad Air!
- URL voor achter ‘Activeer hier je pas’: www.mbocard.nl.
- Beeld: zie ‘Bannerset’ op www.cjp.nl/scholen/mbo-card.

Facebook
• Voorbeeldtekst:
Vandaag delen we de MBO Card uit! Met deze gratis pas krijg je korting op lifestyle en cultuur, o.a. bij
@Perry Sport, @WE Fashion en @Pathé. Activeer gelijk je MBO Card en win toffe prijzen:
bit.ly/MBOCard.
Vanwege de URL verschijnt er automatisch een klikbaar ‘scherm’ onderaan de post. Dit scherm is
volgens de volgende stappen aan te passen.

Stap 1 – Neem bovenstaande tekst over als post op Facebook.
- In de tekst staat ‘@Perry Sport, @WE Fashion en @Pathé’. Vul achter elk @-teken de naam in,
automatisch verschijnen dan Perry Sport, WE Fashion en Pathé als suggestie. Klik op de suggestie en
de naam wordt blauw gemarkeerd in de tekst. Na het plaatsen van de post is de naam klikbaar.

Stap 2 – Pas de tekst aan.
- Klik op de kop ‘MBO Card – CJP-korting op films, muziek lifestyle & meer’ en vul in: MBO Card –
Korting op lifestyle en cultuur
- Klik op de tekst ‘MBO Card geeft korting op films, muziek, lifestyle & meer aan de studenten in het
middelbaar beroepsonderwijs’ en vul in: Activeer hier je MBO Card en maak kans op o.a.
zelfontworpen Nikes, een Samsung Galaxy S7 of een Apple iPad Air.

Stap 3 – Publiceer de post.

DOCENTEN EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Website
• Voorbeeldtekst:
Speciaal voor uw studenten: de MBO Card! Deze gratis kortingspas is een initiatief van CJP i.s.m.
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en wordt ondersteund door het Ministerie van OCW. De
MBO Card geeft mbo’ers korting op cultuur en lifestyle, zoals bioscopen, concerten en winkels.
De MBO Card wordt deze week uitgedeeld op school. Het is belangrijk dat studenten hun pas online
activeren. Hiermee maken zij kans op mooie prijzen. CJP vindt de bescherming van privacy belangrijk.
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor productie van de MBO Card en met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid beveiligd. Studenten geven altijd zelf aan of zij extra informatie of
aanbiedingen willen ontvangen.
Ook u profiteert mee. Met uw CJP Docentenpas krijgt u net als de studenten korting op meer dan
1.000 locaties. Een jaar lang, zo vaak u maar wilt!
- URL voor achter ‘Het is belangrijk dat studenten hun pas online activeren’: www.mbocard.nl.
- Beeld: zie ‘Bannerset’ en ‘Narrowcasting op www.cjp.nl/scholen/mbo-card.

Nieuwsbrief
• Voorbeeldtekst:
Een mooi product van CJP en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB): de MBO Card! Deze gratis
kortingspas geeft mbo’ers korting op cultuur en lifestyle, zoals bioscopen, concerten en winkels. De
MBO Card wordt deze week uitgedeeld op school. Het is belangrijk dat studenten hun pas online
activeren. Hiermee maken zij kans op mooie prijzen. Ook u profiteert mee. Met uw CJP Docentenpas
krijgt u korting op meer dan 1.000 locaties!
- URL voor achter ‘Het is belangrijk dat studenten hun pas online activeren’: www.mbocard.nl.
- Beeld: zie ‘Bannerset’ en ‘Narrowcasting’ op www.cjp.nl/scholen/mbo-card.

