SOCIAL MEDIA

checklist
Maak van je social media een
succes!
Dagelijkse taken
Reageren op openstaande berichten

Potentiële klanten

Begin de dag met het bekijken van reacties
waarop je nog moet reageren. En probeer in
de loop van de dag een aantal momenten in
te plannen om de binnenkomende reacties
in de gaten te houden.

Ga kijken naar zoekwoorden waarvan je weet
dat jouw (potentiële) klanten regelmatig op
zoeken. Je kunt je dan mengen in deze
gesprekken, wat kan bijdragen aan jouw expert
status.

Content plaatsen

Maak unieke afbeeldingen

Plaats regelmatig relevante content die voor
voldoende betrokkenheid zorgt. De meest
ideale frequentie voor het plaatsen van
berichten verschilt per platform, maar ook
per bedrijf. Geen inspiratie, download hier
mijn gratis Inhaakkalender 2021

Een afbeelding zegt meer dan 1.000
woorden! Je kunt de aandacht van mensen
trekken door een opvallende afbeelding te
maken. Daarvoor kun je een programma
zoals Canva gebruiken.

Persoonlijke profielen bijhouden
Zeker als je een dienstverlenend bedrijf hebt,
moet je ook je persoonlijke accouts op social
media bijhouden. Als jij ook op je
persoonlijke profielen waardevolle content
deelt, wordt je sneller gezien als een
betrouwbare bron.

I-Loy@l
VA

VIRTUAL
BUSINESS ASSISTANT

www.i-loyal.nl

SOCIAL MEDIA

checklist
Maak van je social media een
succes!
Wekelijkse taken
Deel content van je concurrent

Werk samen met ondernemers

Schroom niet om de content die de
concurrent plaats, te delen. Het werkt als een
waardering voor de content die de
concurrent heeft ontwikkeld. Bovendien kan
iets wat een ander heeft bedacht, heel
waardevol zijn voor jouw doelgroep.

Wellicht heb je in de tijd dat je aan het
ondernemen bent een netwerk met andere
creatieve ondernemers opgebouwd. Dat kan
resulteren in samenwerkingen waar jouw
doelgroep optimaal van kan profiteren..

Bespreek tactieken

Zet belangrijke dagen in je agenda

Bespreek de dingen die je op social media
plaatst eens met iemand anders. Er is een
grote kans dat iemand anders een heel
creatief idee heeft voor het volgende stukje
content wat jij wilt delen.

Denk maar eens aan secretaresse dag,
Halloween of de dag van de…Het zal je
verbazen hoeveel verschillende dagen er
inmiddels in het leven zijn geroepen.
Download hier de inhaakkalender van 2021

Check je resultaten
De berichten die je plaatst op social media
hebben even de tijd nodig om goed te gaan
presteren. Wacht een week voordat je kijkt
naar de resultaten van een bericht wat je
hebt geplaatst
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SOCIAL MEDIA

checklist
Maak van je social media een
succes!
Maandelijkse taken
Een uitgebreide check

Update blogs

Iedere week kijk je vrij algemeen naar de
prestaties van berichten op jouw social media.
Eens per maand kun je dit nog specifieker gaan
bekijken. Hou dit bij, zodat je ook tussen
verschillende maanden kunt vergelijken.

Kijk ook naar welke blogs het goed hebben
gedaan, Deze kun je updaten en opnieuw
gebruiken, ook in je content op social media.

Update je profielen.

Maak een planning voor de komende
weken.

Controleer overal je links en je profielfoto. Zowel Denk alvast na over de onderwerpen waarover
op je social media als je website. Is alles nog up- je kan schrijven en plan deze alvast in, scheelt je
straks een hoop werk.
to-date?

Social buttons in je e-mail handtekening
Dit wordt vaak vergeten, maar neem ook je
social buttens op in je handtekening onder je
mail. Zo worden ze nog eens extra onder de
aandacht gebracht.
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