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EVEN VOORSTELLEN



CONTENT



Quick wins
Creëer hoge kwaliteit content

Maximaliseer de bezoekersduur op jouw post met lange teksten, slide 
decks en video.

Zorg voor veel betrokkenheid op jouw post in de eerste drie uur.

Active LinkedIn-gebruikers, ontvangen ook meer betrokkenheid om de 
eigen post.



Val op met content
Wees relevant, actueel en uniek. 

Plaats inhoudelijke artikelen, zoals blogs.

Opiniestukken. 

Geef een tipje van de sluier.

Of een aantrekkelijke eerste zin.

Maak het waar mogelijk persoonlijk.



Bedrijfspagina
Bedrijfspagina's presteren iets minder goed dan persoonlijke accounts (3.6%)

Een pagina die 100% af is heeft 20% meer bereik

Sweetspot voor meer volgers en bereik zit bij 4 posts per week

Post je prive, tag het bedrijf



VOOR HET POSTEN



Zet beeld slim in
Bij Instagram is een afbeelding verplicht, maar bij 
LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld niet. Toch raden we 
aan om een beeld toe te voegen. 

Gebruik geen stockfoto's, maar bedrijfsfoto's of beeld 
dat geschoten is door collega's. Dat is authentieker. 



Ademen
Jij wilt het komende jaar graag meer 
aandacht voor de evenementen die 
je organiseert. Of je opnieuw 
positioneren. Contentmarketing is 
een duurzame investering. 
Toegegeven: het vereist wat 
doorzettingsvermogen en geduld, 
maar op de lange termijn pluk je er 
de vruchten van. Geef ons een 
onderwerp en wij maken er een 
contentraket van. Zo schiet jouw 
zichtbaarheid omhoog. En wordt je 
website bijhouden een makkie. 

Jij wilt het komende jaar graag meer 
aandacht voor de evenementen die 
je organiseert. 

Of je opnieuw positioneren.

Contentmarketing is een duurzame 
investering. 

Toegegeven: het vereist wat 
doorzettingsvermogen en geduld, 
maar op de lange termijn pluk je er 
de vruchten van. 



#WoTS
Hashtags zijn als zoekwoorden op Google. 

Als iemand in de LinkedIn zoekbalk naar hetzelfde 
onderwerp zoekt waar jij een hashtag van hebt 
gemaakt, is de kans groot dat ze jouw post te zien 
krijgen.

Plaats dus relevante hashtags, zoals #WoTS

Sweetspot
Op LinkedIn hebben post met 
3 tot 5 hashtags het beste 
bereik.

Waar je ze plaatst maakt 
niets uit.



Hashtag 101
#communicatie is een veelgebruikte hashtag
#WoTS is een unieke hashtag

Voordeel van een unieke hashtag is dat je niets mist 
van het onderwerp wanneer je die besluit te volgen

Door erop te klikken zien bezoekers alle posts met 
dezelfde hashtag



Links
Voer geen trucs uit

Een link plaats je gewoon in de post



Meer bereik met toffe posts
Polls: +80 tot +100% 
Posts met bestanden: +10 tot +15% 
Posts met video: +5 tot +10% 
Posts met meerdere foto's: +5 tot +10% 
Posts met externe links: -10 tot -15%

Alleen tekst?
Posts met minder dan 6 zinnen tekst: -25 tot -35%



Prikkel de lezer

• 'Meer weergeven' 
• Tipje van de sluier
• Contrast
• Gebruik enters

Laat je bezoeker op de '...meer weergeven'
knop drukken. Dat is voor de zichtbaarheid
van jouw post krachtiger dan een 'like'



Extra tips
Is het relevant en authentiek?
Heeft de post een call to action?
Heb je een hashtag toegevoegd?
Heeft de post een beeld?



NA HET POSTEN



Like & reageer
• Een comment onder jouw post is 4x meer waard dan een like. 

• Delen heeft dan weer weinig effect. 

• Zorg dat je binnen 3 uur zoveel mogelijk reacties op je post krijgt. 
Motiveer je collega's dus om snel te reageren. 

• Reageer niet als eerste onder je eigen post. Dan bereik je 15 tot 20 
procent minder mensen.



Plaats een socialbericht vandaag

Volgende week

En net voor het event

Na het event

En richting volgend jaar

Zo heb je altijd een voorraad om uit te putten

Hergebruik socialmediaberichten



SOCIAL INDEX



Dit is die van mij

www.linkedin.com/sales/ssi



Cijfers waarnaar je op zoek bent
Wat jouw SSI score zegt over jouw bereik
• > 90 = 30% meer bereik
• 75 to 90 = 20% meer bereik
• 60 to 75 = 10% meer bereik
• 45 to 60 = normaal bereik
• < 45 = 20% minder bereik



Zo verbeter je de cijfers
Maak een goed profiel inclusief media

Maak connecties of volg mensen

Bezoek profielen

Wees actief



KRACHTEN BUNDELEN



#WoTS
Uw gratis unieke registratielink eenvoudig gebruiken

Updaten van uw gratis exposantenprofiel

Plaats uw nieuws gratis op wots.nl 

Zet de (hoofd)mediapartners in

WoTS marketingbundel



WoTS-Marketingbundel 
Voor WoTS deelnemers
Updaten van bedrijfsprofiel 
Drie uur redactionele ondersteuning
Schrijven van een artikel op basis van een interview
Sponsored content in bezoekersnieuwsbrief van de betreffende wereld
Vermelden van artikel op WoTS-website
Vermelden van artikel op social media


