
HET INZETTEN VAN SOCIAL MEDIA 

TIP WAAR JE REKENING MEE KAN HOUDEN

De meesten kennen het wel of hanteren het: Twitter, Facebook, Linkedin of andere kanalen om jezelf en je 
bedrijf zichtbaar te maken.

Zet jij social media in voor je bedrijf? Hoe doe je dat dan? Helaas zie ik dat velen ooit wel een account aanmaak-
ten op één van deze kanalen. Maar na maximaal 10 berichtjes is het vaak weer doodgebloed. Jammer, want je 
kan er wel degelijk je voordeel mee doen.

Bedenk éérst wat je wilt bereiken met social media. Wil je naamsbekendheid creëren? Je product aan de man 
brengen? Wat je ook doet, je moet wél actief zijn en je social media onderhouden. 

HOE ZET JE SOCIAL MEDIA IN? EEN AANTAL TIPS:
Algemeen

o	 Wie ben je?

o	 Wat doe je?

o	 Wat zijn de producten die je in huis hebt?

o	 En hoe onderscheid je je van de rest?

o	 Zijn er leuke anekdotes over het bedrijf/product?

Je product of dienst promoten

o	 Een actie of korting promoten van je product(en) of dienst(en)?

o	 Geef je workshops, deel dan de data.

o	 Zijn er handige tips om je product te gebruiken?

o	 Is er een handleiding om het product te gebruiken?

Kennis delen

o	 Wat zijn de trends, mogelijkheden en/of problemen?

o	 Deel informatie die belangrijk is voor jouw doelgroep.

Je doelgroep bereiken

o	 Mensen volgen die je interessant vindt.

o	 Feedback geven op hun probleemstelling of juist complimenteren.

o	 	En oh ja, geef anderen soms eens een complimentje! Dus zorg ervoor dat jij een positief gevoel uit-
straalt.
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Daarnaast geldt de gouden regel dat je niet alleen moet zenden, maar juist ook andere mensen wilt helpen of 
feedback geven. Alleen dan geef je toegevoegde waarde en ben je interessant.

OOK HET REGELMATIG VERVANGEN VAN UW SFEERBANNER DRAAGT BIJ AAN DE ZICHTBAARHEID 
VAN UW VOLGENS.

o	 Dit kan bijvoorbeeld met een boodschap voor een actie, quote of actualiteit.

o	 Eenheid in uitstraling zorgt voor vertrouwen in uw bedrijf.

o	 Berichten worden ook meer gelezen als er een passend beeld bij staat.

ZORG UITEINDELIJK ALTIJD VOOR EEN GOED KLOPPEND EN PASSEND VERHAAL.

Werkt dit nu niet, dan kan je altijd nog overgaan naar betaalde berichten doormiddel van advertenties maken.

Wist u dat Het Ontwerploket ook te volgen is via Twitter of Facebook.
Neem eens een kijkje voor inspiratie voor uw eigen Social media.
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