
 

Online tools en sociale media voor exposanten 
 

Online tools 
Natuurlijk kunt u ook adverteren op zoekmachines. Google is met zijn dominante positie in de 

zoekmarkt de voor de hand liggende keuze. Maar ook het toepassen van SEO, ofwel 

zoekmachineoptimalisatie, is belangrijk. Een aantal nuttige tools hiervoor: 

 https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home Google zoekwoordplanner: deze 

tool geeft inzicht in het maandelijkse zoekvolume op bepaalde trefwoorden. Deze woorden 

kunt u dus gebruiken in uw online marketinguitingen. Ook de tool Ubersuggest kan daarbij 

helpen. https://neilpatel.com/ubersuggest/ 

 In uw browser of op uw mobiele telefoon kunt u tools als Canva (https://www.canva.com/), 

Pizap (https://www.pizap.com/) of Pixlr (https://pixlr.com/) gebruiken om bijvoorbeeld uw 

eigen flyer vorm te geven. 

 Op de WoTS-website kunt u een uitgebreide Mediakit vinden. Daarmee krijgt u diverse tools 

in handen om uw bezoekerswerving te optimaliseren. Ook kunt u hier banners vinden die 

wijzen op de WoTS 2018. https://wots.nl/mediakit/ 

 

Sociale media 

 Het grote publiek of juist een hele selecte groep bereikt u tegenwoordig via sociale media. 

Voor zakelijke interactie is LinkedIn (https://www.linkedin.com/) het meest interessant, 

maar ook Twitter en Facebook kunnen nuttig zijn. Gebruik hashtag #wotsbeurs voor 

automatische meldingen op het Twitteraccount van de beurs.  

 Het opzetten van een bedrijfsblog of een Pinterest-account kan helpen om uw bereik te 

vergroten. Denk dus multichannel zoals marketeers dat noemen, maar hou ook in het 

achterhoofd: bereik ik via dit kanaal wel de gewenste doelgroep? 

 Ook niet vergeten: interacteer met uw volgers. Dus reageer op een retweet of like een 

posting op LinkedIn. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en zorgt ervoor dat 

(potentiële) klanten een positief beeld krijgen als ze aan jouw organisatie denken. En dat 

reageren mag soms ook met een vleugje humor, zoals bijvoorbeeld de HEMA laat zien: 

https://www.adformatie.nl/digital-transformation-tech/10-redenen-waarom-hema-echt-

een-van-de-beste-merken-op-socia 

 Gebruik visuele content. Voorzie uw postings van een relevante afbeelding of lardeer deze 

met een video. Dergelijke berichten worden meestal beter gelezen. 

 Maak goede koppen boven uw postings. Een aantrekkelijke kop zal de kans vergroten dat uw 

bijdrage daadwerkelijk wordt gelezen. 

 Zorg er ook voor dat uw profiel up to date is en voorzie deze van uw bedrijfslogo. Dit 

vergroot de herkenbaarheid. 

 Gebruik tools als Hootsuite of iMonitoring om meerdere social media-accounts centraal te 

beheren. Zo kunt u gemakkelijker postings plaatsen – ook met een timer – en blijft het 

overzicht behouden. (https://hootsuite.com/ en https://www.internetmonitoring.nl/) 
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