TO DO
OR
NOT TO DO

@ INSTAGRAM
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WIE BEN IK?
Mijn naam is Riëtta Potters, virtual assistant. Ik help
startende ondernemers met het opzetten en uitbreiden
van Instagram en het uitbreiden van het aantal volgers. In
dit e-book wil ik je wat snelle tips geven om jou op weg
helpen met jouw (zakelijke) Instagramaccount.
In deze 'to do or not to do' geef ik je tips over wat je WEL
maar ook wat je JUIST NIET moet doen met jouw account.
Voor meer tips en adviezen, volg me op Instagram of
Facebook. Op mijn website deel ik regelmatig informatie
via blogs. Ook verstuur ik maandelijks mijn beste tips, dus
als je daar nog niet voor ingeschreven bent, zie mijn
website!
website: www.varietta.nl
e-mail:
info@varietta.nl
Instagram: @_varietta
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5 TIPS VOOR JOUW INSTAGRAM
PROFIEL AANPASSEN
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Op jouw profielpagina kun je jouw ‘bio’ aanmaken. Als je klikt op ‘profiel
bewerken’ kun je jouw profielfoto wijzigen, je naam en username
invullen/aanpassen en een korte (maar krachtige!) bio invullen. Deze bio mag
maximaal 150 karakters bevatten, maak hier eventueel gebruik van emoticons
om ruimte te besparen maar wel jouw boodschap over te brengen. Je kunt in je
profiel ook een link plaatsen naar bijvoorbeeld jouw website.
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BERICHTEN PLAATSEN
Je kunt binnen Instagram berichten plaatsen in jouw feed.
Deze berichten blijven (tenzij jij ze actief verwijderd) altijd zichtbaar op
jouw profiel. Hou de inhoud van deze berichten voornamelijk gericht op jouw
dienst of product. Om jouw Instagram te laten groeien is het verstandig om
tussen de 3 tot 5 keer per week een bericht te plaatsen. En denk er wel om dat 3
waardevolle berichten altijd beter zijn dan 5 oppervlakkige berichten.
HASHTAGGEBRUIK
Per bericht mag je maximaal 30 hashtags plaatsen van Instagram. Bedenk voor
jezelf welke steekwoorden er van toepassing zijn op jouw bedrijf/dienst/product
en waar je zelf op zou zoeken als je jouw eigen klant zou zijn. Maak hier een
lijstje van zodat je deze altijd voor het kopiëren hebt als je iets wilt posten.
Je kunt deze #’s direct in jouw post plaatsen. Sommige mensen vinden dit niet
mooi staan, post ze dan direct in de comments. Doe dit niet later, dan heeft het
namelijk geen functie meer.
Voor het bepalen van # die voor jou of jouw
onderneming van toepassing zijn, kun je
kijken op de volgende websites:
www.all-hashtag.com
www.tagsfinder.com/en-nl/
Meer informatie over hashtags vind je in mijn
blog van 24.04.2020 op mijn website!
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WEES CONSISTENT
Je zult tijd en energie moeten investeren in Instagram.
Regelmatig posten (dit hoeft echt niet dagelijks maar een aantal keer per week
is wel noodzakelijk). Jouw volgers willen je eerst leren kennen voordat ze in
jou of jouw bedrijf gaan investeren.
INTERACTIE
Instagram is een sociaal netwerk. En net als het kennismaken
met mensen, je bent vaak niet direct de allerbeste vrienden. Dit werkt op
Instagram ook zo. Jouw volgers moeten jou leren kennen. En ze leren jou
kennen als jij regelmatig content deelt en reageert (bij voorkeur binnen een uur)
op reacties op die posts. Reageer altijd! Dit bouwt een connectie op en het is
goed voor jouw zichtbaarheid binnen Instagram.

5 2X DON'T OP INSTAGRAM
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"GEWOON MAAR IETS DOEN"
Als jij met jouw bedrijf besluit actief te worden op Social Media, maak dan eerst
een plan. Wat zijn jouw doelen? Wil je meer bezoekers op jouw website? Of wil
je jouw naamsbekendheid vergroten? Als je jouw doelen duidelijk hebt, maak
dan een plan van wat je wilt gaan delen. Het kan handig zijn om jouw content
volgens een vast stramien te delen. Bijvoorbeeld op maandag een quote, op
woensdag een tip, op vrijdag een kijkje achter de schermen etc.

OPPERVLAKKIGE POSTS PLAATSEN
Als jij iets plaatst op Social Media, zorg dan
dat de inhoud waardevol is voor jouw
volgers. Vertel ze iets of laat ze iets zien waar
ze baat bij hebben! Posts met ‘vandaag ging
ik naar strand en daarna lekker uit eten’..
superleuk, maar niet voor een zakelijk
account! Dit soort verhalen en foto’s zijn
prima voor jouw Stories maar niet voor jouw
feed.
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NIET REAGEREN OP VOLGERS
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Social Media zijn (zoals de naam al zegt) platforms gericht op sociaal zijn. Op
interactie. Dus als er mensen reageren op jouw posts of jou een DM sturen,
reageer! Negeer ze niet, dan zullen ze een volgende keer namelijk niet meer
reageren. Of je ontvolgen. Dus geef een korte reactie op elke reactie die je
binnenkrijgt. Make that connection!
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OVERDRIJVEN
Oké, je zit op Instagram. Ga nu niet als een malle ‘posten om het posten’. Zorg
dat je waardevolle inhoud deelt. Liever 3 waardevolle posts per week dan elke
dag een waardeloze post.

SCHELDEN
En deze is quite obvious maar toch… hou het netjes! Zelfs bij vervelende
reacties, blijf de ‘bigger person’ en reageer professioneel.

LET'S GET TO IT!
Hopelijk kun je aan de slag met jouw Instagram account aan de hand van deze
tips. Voor meer tips, volg me op instagram en blijf op de hoogte van de nieuwste
tips die per mail verstuur. Ben je hier nog niet voor aangemeld? Doe dit dan
direct even via mijn website.
Heel veel succes en see you on the 'gram!
Groet,
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Riëtta

