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UIT

WAAROM

INSTAGRAM?

Meer dan 6 miljoen Nederlanders gebruiken
Instagram. Hier liggen voor jou als
ondernemer dan ook veel kansen.

Ik haal regelmatig klanten uit Instagram en
dat kun jij ook! Mits je Instagram op de juiste
manier inzet.

Instagram is een geweldig platform om
contact te leggen met (potentiële) klanten,
jouw verhaal te delen, je werk te laten zien,
vertrouwen op de bouwen, je productverkoop
een boost te geven en nieuwe klanten te
bereiken!

Ben jij klaar om te gaan knallen met jouw
Instagram?

Meer social media en marketing tips? V
olg mij op Instagram (@beautyclicknl)

KLIK
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VOOR
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MIJN

INSTAGRAM

EVEN

VOORSTELLEN

Mijn naam is Rianne en ik werkte 10 jaar met veel plezier als allround
schoonheidsspecialist. De laatste 4 jaar kreeg ik de verantwoordelijkheid
over de online en offline marketing en ben ik mij hier verder in gaan
specialiseren. Hier ging mijn hart sneller van kloppen!

Na een zware periode door een burn-out, maar inmiddels met een grote
dosis zelfvertouwen durfde ik het eindelijk aan. Ik dacht: 'Dit is mijn passie,
ik ga het gewoon doen!'. Nu help ik ondernemende
schoonheidsspecialisten bij een betere online zichtbaarheid.
Denk aan het bouwen van websites, beheren van social media, schrijven
van blogs versturen van nieuwsbriefen en het ontwerpen van logo's en
huisstijlen.

Neem een kijkje op mijn website om te zien wat ik voor jou kan betekenen!
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BEFORE

WE

BEGIN...

01

ZAKELIJKE

PAGINA

Zorg ervoor dat je pagina staat ingesteld als een zakelijke
pagina, zodat je je statistieken kunt zien. Ga naar je
pagina en klik rechtsboven op de 3 streepjes. Klik op
'instellingen' en klik op 'account'. Scroll naar beneden en
klik op 'overschakelen naar professioneel account'

02

PROFIEL

FOTO

Stel een duidelijke profielfoto in. Ben jij het gezicht van
jouw bedrijf? Kies dan voor een foto van jouw gezicht. Kies
een foto van goede kwaliteit en verander je profielfoto
liever niet meer, zodat je profiel herkenbaar is voor je
volgers.

03

CONTACT

GEGEVENS

Voeg contactgegevens zoals je telefoonnummer en emailadres toe aan je Instagram profiel
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LET'S

GET

KICK

STARTED!

ASS

BIO

Als iemand op je Instagram komt is je bio het eerste dat
hij/zij ziet. Je bio moet er dus vanaf spatten! Iemand moet
binnen een paar seconden kunnen zien wat je doet en waar jij
in uitblinkt. Benoem dus niet alleen de behandelingen die je
geeft, maar juist wat jouw bedrijf bijzonder maakt.

Extra tip: voeg iets persoonlijks toe (bijvoorbeeld: gek op
wandelen) zo voelt iemand direct een connectie met jou.

RIANNE | BEAUTYCLICK

PROFESSIONELE

HUISSTIJL

Een huisstijl zorgt ervoor dat je Instagem er
professioneel uitziet en je berichten
herkenbaar worden voor je volgers. Met het
programma Canva (www.canva.com) kun je
in een handomdraai mooie afbeeldingen
maken en kiezen uit tal van templates. Je
hoeft dan alleen de tekst en afbeelding te
veranderen. Kies een lettertype en twee of
drie kleuren die je steeds laat terug komen,
zodat je Instagram één geheel wordt.
Deze Instagram Check heb ik ook gemaakt in
Canva.

HIGHLIGHTS
Met de tool highlights op Instagram kun je je
stories bundelen, zodat iemand snel een
goede indruk kan krijgen van jouw en jouw
bedrijf.Zorg ervoor dat je de volgende
highlights plaatst:

- Over mij
- Reviews
- Inspiratie/tips
- Je aanbod/behandelingen
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CALL TO ACTION MET LINKTREE
Je hebt je telefoonnummer en e-mailadres al
toegevoegd, maar een link naar je website mag
natuurlijk niet ontbreken. Linktree maakt het mogelijk om
bepaalde pagina's van je website uit te lichten, zodat
iemand sneller bij de juiste informatie terechtkomt.

Ga naar www.linktr.ee en volg de stappen. Voeg de
gewenste pagina's toe en kopieer de link. Ga naar je
Instagram en klik op 'profiel bewerken'. Plak de link in
het vakje 'website'.
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CONTENT SCHRIJVEN
Bij het schrijven van een bericht heb je
één van deze doelen: Kennis delen,
tips/inspiratie delen, iets persoonlijks
vertellen of een emotie oproepen.
Niemand heeft 24/7 behoefte aan
jouw aanbod, dus post absoluut niet
alleen over behandelingen of
producten. Deel een grappig verhaal,
laat zien waarin jij uitblinkt qua kennis,
denk goed na over waar jouw iideale
klant tegenaan loopt en geeft hiervoor
tips, geef een kijkje achter de
schermen en deel resultaten.

SCROLL STOPPER
De eerste zin van je bericht is
bepalend voor hoe goed jouw bericht
presteert. Het moet een echte 'scroll
stopper zijn'. Maakt het spannend en
wek iemands interesse, zodat zij de
rest van het bericht willen lezen.
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INTERACTIE
Op Social Media draait het om interactie! Hoe actiever
jij bent, hoe beter jou Instagram het gaat doen. Blijf
nadat je een bericht hebt geplaatst even hangen op
Instagram en reageer op berichten van volgers. Heb je
een reactie onder een bericht? Geef dan altijd een
reactie terug in plaats van het bericht alleen te liken.

Stuur nieuwe volgers een 'welkomstberichtje'. Bedankt
ze dat ze jou volgen en geef aan dat ze je altijd een DM
mogen sturen als ze een vraag hebben.

Tip: Maakt een screenshot van je statistieken. Reageer
vervolgens één week elke dag 5-10 minuten op berichten
van volgers en kijk aan het eind van de week weer naar
je statistieken. Je zult zien dat je bereik op deze manier
wordt vergroot en jouw berichten beter gaan presteren.
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HASHTAGS

Hashtags vergoten je bereik en zorgen ervoor
dat je nieuwe (potentiële) klanten kunt bereiken.
Even wat tips op een rijtje:

- Gebruik altijd 30 hashtags per bericht. Ik heb
twee setjes van 30 hashtags die in afwissel
onder mijn berichten.

- Je hebt een lokaal bedrijf dus gebruik
Nederlandse hashtags.

- Gebruik geen hashtags die door heel veel
mensen worden gebruikt, dan vedwijn je tussen
de rest.

- Voor het resultaat maakt het niet uit of je je
hashtags in je bericht plaatst of in een reactie
onder je bericht. Wel laat ik altijd wat ruimte
tussen het bericht en de hashtags zodat iemand
die mijn bericht leest niet direct de hashtags
ziet.

- Denk goed na over welke hashtags jouw ideale
klant zou opzoeken en maak hiervan een lijstje .
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DURF

JEZELF

TE

LATEN

ZIEN!

Mensen willen een connectie met je voelen en het gezicht
achter het bedrijf zien. Wist je dat een foto met gezicht door
automatisch beter presteert omdat Instagram deze voortrekt
in het algoritme?

Wees dus niet bang om jezelf te laten zien. Een story
opnemen is ook een mooie manier om korte filmpjes van jezelf
op te nemen. Een story verdwijnt na 24 uur dus het hoeft niet
perfect te zijn. Ik zeg altijd: 'gewoon doen'!
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