OLYFRANIX op FACEBOOK
WORD VRIEND VAN OLYFRANIX OP FACEBOOK
Je kent Facebook, de social network site die in staat is om mensen op een vlotte manier
te laten communiceren, elkaar te informeren, te motiveren… Daarom ook dat er zoveel
mensen gebruik van maken. Beroemdheden maken een pagina aan omdat ze willen
weten hoeveel fans ze hebben, organisaties maken een pagina aan omdat ze willen
kijken of hun producten populair zijn… Maar facebook wordt ook gebruikt om
gelijkgezinden bij elkaar te brengen (wie herinnert zich niet de oproepen op facebook
voor een solidariteitsmars voor de slachtoffers van Pukkelpop of de oproep om te
betogen tegen het uitblijven van een regering of…).

Kortom, het kon niet uitblijven. Ook Olyfran en in het bijzonder Olyfranix zijn inmiddels lid
van de facebookgemeenschap. En wetend dat facebook in België al bijna 4 miljoen
gebruikers heeft, is de kans zeer groot dat ook jij (Olyfran laureaat, Olyfran medewerker,
Olyfran sympathisant,…) tot de facebookgemeenschap behoort.

Maar waarom zou je vriend of fan willen worden van Olyfranix en Olyfran?
1. Door vriend of fan te worden blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van
Olyfranix en Olyfran.
2. Je kan er fotomateriaal vinden van de afgelopen Olyfran edities! Wie weet sta jij
of een oude bekende nog ergens op deze foto’s. Breng Olyfranix en je vrienden

hiervan op de hoogte door de foto te “taggen”.
3. Je blijft op de hoogte van “de vraag van de maand”-wedstrijd. Je kan er elke
maand 5 filmtickets mee winnen. Meer zelfs, je zal een niet te versmaden
voordeel hebben bij “de vraag van de maand”-wedstrijd in november!
Hoe word je vriend van Olyfranix?
1. Log je in met je facebookaccount. Heb je nog geen facebookaccount, ga dan
naar www.facebook.com en vul de nodige gegevens in bij “registreren”.
2. Geef in de zoekbalk bovenaan “Olyfranix de Wereldburger” in en klik op de knop
vriend toevoegen (deze verschijnt naast zijn naam).
Hoe word je fan van Olyfran?
1. Log je in met je facebookaccount. Heb je geen facebookaccount, ga dan naar
www.facebook.com en vul de nodige gegevens in bij “registreren”.
2. Geef in de zoekbalk bovenaan “Olyfran” in en klik op de naam “Olyfran”.
3. Klik op de “vind ik leuk” knop van de Olyfranpagina.
Wees erbij!
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