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WWF-Earth Hour 

Beste partners, vrijwilligers en natuurliefhebbers,  

Super dat jullie WWF-Earth Hour willen promoten. Hieronder delen we 

graag onze social assets en voorgestelde social media posts om te 

kunnen communiceren over WWF-Earth Hour en te zorgen dat zoveel 

mogelijk mensen zich aansluiten. Door te communiceren via social media 

kunnen we zoveel mogelijk mensen wereldwijd te activeren om deel te 

nemen en onze impact vergroten. Samen maken we het verschil voor de 

natuur, de aarde en onze toekomst. Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Social media kanalen WWF-NL

Tag ons in je social media post

Link

https://www.linkedin.com/company/wwf-netherlands/

https://www.instagram.com/wnfnederland

https://www.facebook.com/wereldnatuurfonds

https://twitter.com/wwfnederland

Social kanalen

LinkedIn

Instagram

Facebook

Twitter

Tag

@wwf-netherlands

@wnfnederland

@wereldnatuurfonds

@wwfnederland

Social media post suggesties 

Algemene aankondiging 

Wij doen op zaterdag 25 maart om 20:30 één uur lang het licht uit tijdens 

#EarthHour. Samen met honderdduizenden mensen uit meer dan 190 landen 

geven we een krachtig signaal af, we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. 

Vandaag nog! Het kán, als we er samen voor kiezen. Doe mee! Kijk op wwf.nl/

earthhour en vraag het gratis 60 minuten WWF-Earth Hour pakket aan.  

#EarthHour 

LinkedIn: @wwf-netherlands 

Instagram: @wnfnederland 

Facebook: @wereldnatuurfonds 

Twitter: @wwfnederland 

Copy

(Hash)tags

Tag
 ons!

Earth Hour beeld Beeld



Partners WWF

Business Supporters WWF 

Wij doen op zaterdag 25 maart om 20:30 één uur lang het licht uit tijdens WWF’s 

#EarthHour. Als partner van WWF zetten we ons in voor <….> Samen geven we een 

krachtig signaal af, we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Het kán, als we 

er samen voor kiezen. Kijk op wwf.nl/earthhour en download gratis het 60 minuten 

WWF-Earth Hour pakket.

Als Business Supporters van WWF doen wij op zaterdag 25 maart om 20:30 één uur 

lang het licht uit tijdens WWF’s #EarthHour. Samen geven we een krachtig signaal 

af, we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Het kán, als we er samen voor 

kiezen. Kijk op wwf.nl/earthhour en download gratis het 60 minuten WWF-Earth 

Hour pakket.

Copy

Copy

#EarthHour 

LinkedIn: @wwf-netherlands 

Instagram: @wnfnederland 

Facebook: @wereldnatuurfonds 

Twitter: @wwfnederland 

#EarthHour 

LinkedIn: @wwf-netherlands 

Instagram: @wnfnederland 

Facebook: @wereldnatuurfonds 

Twitter: @wwfnederland 

(Hash)tags

(Hash)tags

Earth Hour beeld 

Earth Hour beeld 

Beeld

Beeld

Plaats je de post op Instagram?
Plaats dan wwf.nl/earthhour als link in je bio en/of deel een story met 

daarin een link-sticker die verwijst naar de Earth Hour website.


