
 
 
Beste visdetaillist,  
 
De titel ‘Vis van de Maand’ is in augustus voor tonijn. Het is niet zo verrassend dat deze groep vissen 
uit de familie van de makrelen een maand lang het podium krijgt; tonijn is erg waardevol en populair 
onder consumenten. En dat willen we graag zo houden!  
 
Het gratis weg te geven recept behorend bij het promotiemateriaal ‘Vis van de Maand’ is deze 
maand gegrilde tonijn met groentenoedels en zal zeker in de smaak vallen bij uw klanten.  
 
Reminder: vergeet niet het materiaal te wisselen op zaterdag 1 augustus en haak vooral aan op 
onderstaande mogelijkheden om de tonijn in de spotlight te zetten. 
 

Benadruk ‘Vis van de Maand’ en de diversiteit van tonijn in uw vitrine 
Tonijn is bij uitstek een vis met vele bereidingsmogelijkheden, wat ook tot 
uiting komt in vele vitrines. Van filet, moot, salade tot sushi; alles is mogelijk 
met tonijn en dat laten we graag zien aan de consument. Om de ‘Vis van de 
Maand’ en de diversiteit van de tonijn extra te benadrukken, is het mogelijk 
om een of meerdere ijsprikkers ‘Vis van de Maand’ te bestellen en deze 
tussen de tonijngerechten te steken.  

Volgt u ons al op social media?  
Op de communicatiekanalen van het Nederlands Visbureau zoals 
Facebook, Visrecepten.nl, Instagram, Visbureau.nl en de webshop 
delen we ook komende maand weer informatie, leuke weetjes en 
mooie foto’s van de ‘Vis van de Maand’. Volgt u ons al en deelt u 
onze posts? Fijn! Met het gebruik van de hashtags 
#visvandemaand en #visrecepten vergroot u direct uw eigen 
bereik.  
 
Narrowcasting tonijn 
In aanvulling op het corporate beeld ‘Vis van de Maand’ kunt u 
hier de beelden met tonijn downloaden voor op uw schermen in 
de winkel. 

Op Visbureau.nl kunt u terecht voor: 

 Een abonnement op het kwartaalmagazine Visculinair met aandacht voor tonijn 

 Factsheet over tonijn 

 Een doorverwijzing naar onze beeldbank voor fotomateriaal van tonijn 
Op Visrecepten.nl kunt u terecht voor:       

 Recepten en beelden met tonijn (die u op social media kunt delen mits met bronvermelding 
van Visrecepten.nl) 

 Op de consument gerichte informatie over de vissoort 

https://www.webshop-visbureau.nl/a-60111895/vis-van-de-maand-2020/q3-en-q4-vervolgpakket-uitgebreid-vis-van-de-maand-inclusief-display-ijsprikker-en-digitale-bestanden/#description
https://www.webshop-visbureau.nl/a-58590015/vis-van-de-maand-2020/ijsprikker/#description
https://www.facebook.com/Visrecepten/
http://www.visrecepten.nl/
https://www.instagram.com/visrecepten/?hl=nl
http://www.visbureau.nl/
http://www.webshop-visbureau.nl/
https://www.flickr.com/photos/beeldbank_visbureau/albums/72157713276671551
https://www.webshop-visbureau.nl/a-60258971/visculinair-magazine-en-kookboek/visculinair-juni-2020-100-stuks/#description
https://visbureau.nl/sites/default/files/factsheet_tonijn_juni_2020_2.pdf
https://www.flickr.com/photos/beeldbank_visbureau/albums/72157628018579800
https://visrecepten.nl/recepten-bereiden/recepten?title=tonijn&fish=%28%29&meal-type%5B71%5D=0&meal-type%5B76%5D=0&meal-type%5B74%5D=0&meal-type%5B70%5D=0&prep-time%5B8%5D=0&prep-time%5B7%5D=0&prep-method%5B83%5D=0&prep-method%5B94%5D=0&prep-method%5B96%5D=0&prep-method%5B89%5D=0&prep-method%5B86%5D=0&prep-method%5B5358%5D=0&prep-method%5B92%5D=0&prep-method%5B5359%5D=0&prep-method%5B90%5D=0&prep-method%5B88%5D=0&prep-method%5B87%5D=0&prep-method%5B84%5D=0&prep-method%5B91%5D=0&prep-method%5B85%5D=0&recipe_tags%5B5830%5D=0&recipe_tags%5B6427%5D=0&recipe_tags%5B6211%5D=0&recipe_tags%5B6121%5D=0&recipe_tags%5B6241%5D=0&recipe_tags%5B162%5D=0&recipe_tags%5B6174%5D=0&recipe_tags%5B5723%5D=0&recipe_tags%5B6155%5D=0&recipe_tags%5B5634%5D=0&fragment=block-object-overview-block
https://visrecepten.nl/over-vis/vissoorten/tonijn

