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Jouw Social Media Adviesrapport 
Social Media geven bedrijven de mogelijkheid om gemakkelijk en snel te communiceren 

met hun doelgroep. Het is een veelgebruikt medium om de klantloyaliteit te verhogen en 

meer naamsbekendheid te genereren. Dit Social Media adviesrapport is er om jou te 

helpen bovenstaand doel te bereiken. Het onderzoek naar de Social Media van 

Voorbeeldbedrijf hebben we gedaan aan de hand van 15 punten verdeeld over drie 

onderdelen per Social Media profiel: de mate waarin het profiel is ingevuld, de inhoud 

van geposte berichten en de content planning. Hieronder vind je per onderdeel een 

korte toelichting.  

 

Ingevulde profielen 

Elk Social Media platform geeft je de mogelijkheid om de biografie bij het profiel in te 

vullen. Het is een belangrijke eerste stap bij het opzetten van een nieuw profiel. In de 

biografie kun je informatie kwijt over jou en jouw bedrijf. In veel gevallen kun je hier ook 

een link naar je website plaatsen. Het is belangrijk om deze ruimte te gebruiken om jouw 

bedrijf te introduceren. Daarnaast is het belangrijk om de informatie in de biografie up-

to-date te houden, zodat de informatie klopt met wat er op jouw website staat. 

 

Inhoud van berichten 

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk wat je precies op jouw Social Media post. Veel 

Social Media platformen hebben richtlijnen wat betreft het gebruik van beeldmateriaal, 

zowel qua formaat als qua onderwerp. Je houden aan deze afmetingen zorgt ervoor dat 

jouw bericht tot zijn recht komt en vaker getoond wordt aan je doelgroep. Ook de 

inhoud van tekstberichten en de manier waarop je hashtags gebruikt zijn belangrijk. 

Voor elk platform en voor elke doelgroep geldt dat er een ideale manier is, waarop jij 

jouw online bereik kunt vergroten.  

 

Content planning 

Ten slotte is de content planning, oftewel het moment dat jij jouw berichten plaatst, erg 

belangrijk. Wil je een zo groot mogelijk doelgroep bereiken, dan is het goed om rekening 

te houden met wanneer zij het vaakst gebruikmaken van het platform. Elk Social Media 

platform heeft andere dagen en tijden waarop zij het meest gebruikt worden. Door daar 

rekening mee te houden, vergroot jij jouw bereik! 
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Het resultaat van jouw Social Media 
Om inzichtelijk te maken hoe jouw Social Media profielen presteren op de genoemde 

onderdelen, hebben we hier een cijferscore aan gekoppeld. De cijfers geven een 

meetbaar beeld van de resultaten die jouw Social Media op dit moment behaalt en het 

verschil in resultaat tussen de diverse onderdelen. Daarnaast maken de cijfers direct 

duidelijk of er op bepaalde onderdelen vooruitgang behaald kan worden.  

 

De behaalde scores voor de Social Media profielen van Voorbeeldbedrijf zijn als volgt: 

 

Onderdeel Cijfer 

Facebook 5.5 

Instagram 7.0 

Twitter 6.5 

LinkedIn - 

Pinterest - 

 

Bovenstaande cijfers zijn tot stand gekomen door per profiel, binnen elk genoemd 

onderdeel, naar vijf verschillende criteria te kijken. Deze criteria geven natuurlijk geen 

zwart-wit beeld. We kijken immers naar de specifieke punten waarvan wij weten dat ze 

op dit moment belangrijk zijn. Alle criteria worden beoordeeld met een score van 1 tot 3. 

Hierbij staat 1 voor ‘doet dit nog niet’, 2 voor ‘doet dit een beetje’ en 3 voor ‘doet dit 

goed’. De eindscore op het onderdeel is vervolgens omgerekend naar een cijfer.  
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De prestaties per Social Media platform 

Facebook 
Facebook is misschien wel het bekendste platform. Het is opgezet door Mark Zuckerberg 

in 2004 en het platform geeft mensen de mogelijkheid om in contact te blijven met 

vrienden en familie. Het heeft in Nederland ruim 10 miljoen aangemelde gebruikers. De 

meeste actieve gebruikers zijn tussen de 20 en 39 jaar oud. Onder invloed van allerlei 

privacy-bezwaren is het aantal Facebook-gebruikers in 2018 flink gedaald, maar 

inmiddels groeit het aantal gebruikers weer. Alleen het aantal gebruikers onder jongeren 

daalt nog steeds.  

 

Gemiddeld besteden mensen zo’n 98 minuten op Social Media, wat op kan lopen tot 143 

minuten bij 15- tot 19-jarigen. Vrouwen maken daarbij iets meer gebruik van Social 

Media dan mannen. Ook bedrijven maken dankbaar gebruik van Facebook om in contact 

te komen én te blijven met hun (potentiële) klanten. Dat gebeurt zowel via eigen 

accounts, als via advertenties op het platform. Sinds Instagram is overgenomen door 

Facebook, is het bovendien nog makkelijker om op beide platformen te adverteren.  
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Informatie in het profiel 

Allereerst is het belangrijk dat je aansluit bij de doelgroep die het meest gebruik maakt 

van Facebook. Zoals hierboven al geschreven staat, wordt Facebook het meest gebruikt 

door 30-tot 50-jarigen. Het platform wordt het minst gebruikt door jongeren onder de 20 

jaar1. Om een herkenbaar beeld te schetsen voor jouw (potentiële) klanten, is het 

belangrijk om de huisstijl van je website duidelijk terug te laten komen op jouw profiel.  

 

Daarnaast is het voor bedrijven belangrijk om hun logo herkenbaar terug te laten komen 

in het profiel. Op Facebook kan dit het best via de profielfoto van je bedrijfsprofiel. Ook 

dient de informatie op het profiel compleet én up-to-date met de informatie op je 

website te zijn. Ten slotte biedt het profiel de mogelijkheid om een link naar jouw 

website te plaatsen. Op deze manier kunnen bezoekers snel en gemakkelijk naar je 

website navigeren.  

 

Situatie van de klant! 

 

Inhoud berichten 

Facebook kent verschillende typen berichten. De meest gebruikte zijn tekstberichten, 

berichten met beeldmateriaal (zoals één of meerdere foto’s of een video) en gelinkte 

berichten. Tekstberichten worden door Facebook naar verhouding getoond aan de 

mensen die je volgen. Deze berichten kunnen het best gebruikt worden om 

mededelingen te doen of feedback te vragen. Het is belangrijk dat deze teksten geen 

taal- of typfouten bevatten. 

 

Voor berichten met beeldmateriaal is de keuze voor de foto of video erg belangrijk. Deze 

berichten worden vaker getoond aan mensen. Het is belangrijk dat de afbeeldingen 

relevant zijn, de aandacht trekken, van goede kwaliteit zijn en in het juiste formaat 

bijgesneden zijn. Bij gelinkte posts wordt een toegevoegde link door Facebook 

automatisch aangevuld met een afbeelding en tekst. Deze trekken de aandacht en zijn 

daarmee de beste manier om links te delen met je doelgroep.  

 

Situatie 

 

 
1 ‘Nationale Social Media Onderzoek 2020’, Newcom. 
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Content planning 

Ten slotte is de juiste content planning erg belangrijk bij een goede Facebook-strategie. 

Met de juiste planning weet je zeker dat je jouw doelgroep bereikt op het meest ideale 

moment. Voor Facebook geldt dat drie tot zeven keer posten per week ideaal is. De 

meeste mensen gebruiken Facebook op donderdag rond 20:00 of in het weekend om 

13:00 en 15:002. Bovendien is het belangrijk om dit consistent te doen. Wanneer je een 

maand niks post, zal het Facebook algoritme ervoor zorgen dat jouw berichten minder 

mensen bereiken. Ten slotte is het belangrijk om je berichten af en toe te laten 

aansluiten bij de actualiteit, denk hierbij aan berichten die verwijzen naar het nieuws. 

Ook vallen hieronder verwijzingen naar een bepaald seizoen of feestdagen. 

 

Situatie 

 

 

 
Figuur 1 - Wehkamp maakt al jaren gebruik van een goede Facebook-strategie 

 
2 Deze dagen en tijden zijn gebaseerd op diverse onderzoeken, onder andere van Hubspot, Newcom en 

BuzzSumo. Per doelgroep en per branche kunnen de dagen en tijden nog iets verschillen. Hoe dit voor 

jouw branche en doelgroep zit, kunnen wij voor je uitzoeken.  
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ONZE AANRADERS OP HET GEBIED VAN FACEBOOK 

 

• Aanvullen 

  

Benieuwd hoe jij jouw 

bedrijfsprofiel op 

Facebook beter kunt 

inzetten? Lincelot heeft 

een artikel geschreven 

met 12 tips voor meer 

succes voor jouw 

Facebook 

bedrijfspagina. 

 

Lees hier het artikel -> 

 

VERDER LEZEN? 

https://www.lincelot.com/facebook-bedrijfspagina-tips/
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Instagram 
Instagram wordt vooral gebruikt door jongeren. Het is opgezet door Kevin Systrom en 

Mike Krieger in 2010 en werd in 2012 overgenomen door Facebook. Dit platform geeft 

gebruikers de mogelijkheid om foto’s en video’s te delen. Het heeft in Nederland ruim 

5,5 miljoen aangemelde gebruikers. De meeste actieve gebruikers zijn tussen de 15 en 

30 jaar oud. Instagram is met name een interessant platform voor bedrijven die veel 

gebruik kunnen maken van visuele content. Dat kunnen zowel afbeeldingen als video’s 

zijn, in geposte berichten of via Instagram Stories. Maar liefst 63% van de gebruikers van 

Instagram opent elke dag de app. Gebruikers zijn gemiddeld 28 minuten per dag online. 

Instagram is daarmee het Social Media platform met het hoogste aantal gemiddelde 

gebruikersminuten per dag.  

 

 
Bron afbeelding: Newcom 

Sinds Instagram is overgenomen door Facebook, is het mogelijk om op Instagram te 

adverteren via het adverteerplatform van Facebook. Deze advertenties worden in de 

tijdlijn van Instagram getoond en tussen de ‘Stories’ in. Daarnaast heeft Instagram ook 

de mogelijkheid om live met je doelgroep te praten of langere video’s te posten op het 

IGTV platform.   

 

De behaalde score voor het Instagram-profiel van [bedrijfsnaam] was een [cijfer]. 

De meeste vooruitgang is te boeken op de volgende gebieden. 
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Informatie in het profiel 

Allereerst is het belangrijk dat je aansluit bij de doelgroep die het meest gebruik maakt 

van Instagram. Zoals hierboven al geschreven staat, wordt Instagram het meest gebruikt 

door 15-tot-30-jarigen. Het platform wordt het minst gebruikt door mensen boven de 50 

jaar3. Om een herkenbaar beeld te schetsen voor jouw (potentiële) klanten, is het 

belangrijk om de huisstijl van je website duidelijk terug te laten komen op jouw profiel.  

 

Daarnaast is het voor bedrijven belangrijk om hun logo herkenbaar terug te laten komen 

in het profiel. Op Instagram kan dit het best via de profielfoto van je bedrijfsprofiel. Ook 

dient de biografie van je profiel te zijn ingevuld. Onder de biografie kun je een link naar 

jouw website plaatsen. Op deze manier kunnen bezoekers snel en gemakkelijk naar je 

site navigeren.  

 

Situatie van de klant! 

 

Inhoud berichten 

Instagram is volledig gericht op het visuele aspect. Het is dus altijd belangrijk om foto’s 

van hoge kwaliteit te posten die bij elkaar passen. Die consistentie kun je bereiken door 

altijd dezelfde kleuren, achtergrond of filters toe te passen. De begeleidende teksten bij 

de berichten moeten kort en krachtig zijn: zo’n 125 tot 150 woorden exclusief hashtags. 

Daarbij is het belangrijk hashtags op de juiste manier in te zetten. Gebruik hashtags die 

relevant zijn voor je branche, je producten/diensten en je regio. Ga niet ‘bedelen’ met 

hashtags als #like4like, deze zorgen voor volgers die geen interesse in jouw bedrijf 

hebben. Interactiviteit is bij Instagram belangrijk, reageer dus altijd als mensen reageren 

op je bericht. Ten slotte is het belangrijk om af te wisselen in je berichten. Varieer met 

onderwerpen als ‘een kijkje achter de schermen’, productfoto’s, quotes (over 

afbeeldingen heen) en user-generated-content (bijvoorbeeld: het posten van foto’s die 

ingestuurd zijn door klanten). Zo houd je jouw pagina interessant voor je volgers.  

 

Situatie 

 

 

 

 
3 ‘Nationale Social Media Onderzoek 2020’, Newcom. 
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Content planning 

Ten slotte is de juiste content planning erg belangrijk bij een goede Instagram-strategie. 

Met de juiste planning weet je zeker dat je jouw doelgroep bereikt op het meest ideale 

moment. Voor Instagram geldt dat je nagenoeg dagelijks moet posten om op te vallen. 

De beste dagen en tijden zijn dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 18:004. 

Bovendien is het belangrijk om dit consistent te doen. Wanneer je een maand niks post, 

zal het Instagram algoritme ervoor zorgen dat jouw berichten minder mensen bereiken. 

Het is verstandig om je berichten af te wisselen met het gebruik van de andere 

functionaliteiten van Instagram, zoals de Reels en IGTV. Ten slotte is het belangrijk om je 

berichten af en toe te laten aansluiten bij de actualiteit. Denk hierbij aan berichten 

passend bij het nieuws en aan verwijzingen naar feestdagen of seizoenen.  

 

Situatie 

 

 

 

Figuur 2 - SaltySeattle, een pastabedrijf, maakt slim gebruik van Instagram 

 
4 Deze dagen en tijden zijn gebaseerd op diverse onderzoeken, onder andere van Hubspot, Newcom en 

BuzzSumo. Per doelgroep en per branche kunnen de dagen en tijden nog iets verschillen. Hoe dit voor 

jouw branche en doelgroep zit,  kunnen wij voor je uitzoeken.  
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ONZE AANRADERS OP HET GEBIED VAN INSTAGRAM 

 

• Aanvullen 

  

Benieuwd hoe je meer 

likes en volgers op 

Instagram krijgt? 

SalesWizard heeft een 

artikel geschreven dat 

jou verder op weg kan 

helpen.  

 

Lees het artikel hier -> 

MEER LEZEN? 

https://www.saleswizard.nl/2019/03/groeien-op-instagram/
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Twitter 
Twitter is een Social Media platform waar relatief korte berichten snel kunnen worden 

gedeeld met een grote groep mensen. Het is opgezet door Jack Dorsey in 2006 en heeft 

als slogan “What’s happening?”. Het heeft in Nederland ruim 2,8 miljoen aangemelde 

gebruikers. De meeste actieve gebruikers op Twitter zijn tussen de 30 en 50 jaar oud. 

Twitter is met name een interessant platform voor bedrijven die veel en snel willen 

communiceren met hun doelgroep.  

 

 

 

Net als Facebook is ook het gebruik van Twitter gedaald na de privacy-problemen 

omtrent Cambridge Analytics. Inmiddels zit het gebruik van Twitter echter weer op het 

niveau van voorheen. Twitter wordt veel gebruikt om snel te communiceren en 

bijvoorbeeld snel antwoorden te krijgen. Veel (grote) bedrijven gebruiken het platform 

dan ook als manier waarop klanten contact kunnen krijgen met hun klantenservice. Voor 

kleinere bedrijven kan Twitter interessant zijn, wanneer communicatie een groot 

onderdeel is van je producten of diensten. Daarnaast is het een makkelijke manier om 

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen je branche.  
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Informatie in het profiel 

Allereerst is het belangrijk dat je aansluit bij de doelgroep die het meest gebruik maakt 

van Twitter. Zoals hierboven al geschreven staat, wordt Twitter het meest gebruikt door 

30- tot 50-jarigen. Het platform wordt weinig gebruikt door jongeren onder de 20 jaar en 

door gebruikers boven de 50 jaar5. Om een herkenbaar beeld te schetsen voor jouw 

(potentiële) klanten, is het belangrijk om de huisstijl van je website duidelijk terug te 

laten komen op jouw profiel.  

 

Daarnaast is het voor bedrijven belangrijk om hun logo herkenbaar terug te laten komen 

in het profiel. Op Twitter kan dit het best via de profielfoto van je bedrijfsprofiel. Ook 

dient de biografie van je profiel te zijn ingevuld. Onder de biografie kun je een link naar 

jouw website plaatsen. Op deze manier kunnen bezoekers snel en gemakkelijk naar jouw 

website navigeren.  

 

Situatie van de klant! 

 

Inhoud berichten 

De meeste berichten op Twitter zijn korte tekstberichten van maximaal 280 tekens. Om 

toch op te vallen tussen alle andere berichten, is het goed om regelmatig gebruik te 

maken van afbeeldingen of video’s bij je bericht. Deze trekken de aandacht. Omdat 

Twitter zo gericht is op conversatie, is het belangrijk om (wanneer relevant) uit te 

nodigen tot een gesprek. Dit doe je door een bericht te eindigen met een call-to-action. 

Daarnaast is het erg belangrijk om geen taal- of typfouten in je bericht te hebben staan. 

Ten slotte is het belangrijk om de hashtags op Twitter op de juiste manier te gebruiken. 

Idealiter gebruik je maximaal twee relevante hashtags, waarvan je zeker weet dat deze 

aansluiten bij de doelgroep of jouw branche.  

 

Situatie 

 

  

 
5 ‘Nationale Social Media Onderzoek 2020’, Newcom. 
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Content planning 

Ten slotte is de juiste content planning erg belangrijk bij een goede Twitter-strategie. 

Door het hoge tempo van de berichten is het belangrijk om op de juiste dagen en tijden 

te posten. De ideale frequentie van posten ligt bij Twitter op minstens 1 tot 3 keer per 

dag. Daarbij geldt dat je dagelijks moet posten om op te vallen. Lukt dat niet, dan zijn de 

beste dagen en tijden maandag tot en met donderdag tussen 12:00 en 15:006. 

Consistentie is erg belangrijk. Wanneer je een maand niks post, zal het algoritme van 

Twitter ervoor zorgen dat jouw berichten minder mensen bereiken. Ten slotte is het 

belangrijk om je berichten af en toe te laten aansluiten bij de actualiteit, denk hierbij aan 

berichten over het nieuws. Ook kun je denken aan berichten over bepaalde feestdagen 

of seizoenen.  

 

Situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Deze dagen en tijden zijn gebaseerd op diverse onderzoeken, onder andere van Hubspot, Newcom en 

BuzzSumo. Per doelgroep en per branche kunnen de dagen en tijden nog iets verschillen. Hoe dit voor 

jouw branche en doelgroep zit, kunnen wij voor je uitzoeken.  
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Figuur 3 - Coolblue staat bekend om zijn sterke Social Media aanwezigheid, 

onder andere op Twitter 

ONZE AANRADERS OP HET GEBIED VAN TWITTER 

 

• Aanvullen 

  Gebruik je Twitter, 

maar heb je het idee 

dat je er weinig mensen 

mee bereikt? The 

Marketing Factory heeft 

een artikel geschreven 

met 20 tips voor meer 

Twitter volgers.  

 

Lees het artikel hier -> 

 

MEER LEZEN? 

https://themarketingfactory.nl/social-media-kennisbank/twitter/20-tips-voor-meer-twittervolgers/
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LinkedIn 
LinkedIn is een Social Media platform gericht op professionele netwerken en het contact 

tussen werkgevers en werkzoekenden. Daarnaast wordt het veel gebruikt in de B2B-

sector om de juiste zakelijke doelgroep te bereiken. Het is opgezet door Reid Hofman in 

2002. LinkedIn heeft in Nederland ruim 4,7 miljoen aangemelde gebruikers. De meeste 

actieve gebruikers op LinkedIn zijn tussen de 25 en 54 jaar oud. Op mbo- en hbo-scholen 

leren studenten tegenwoordig hoe ze een LinkedIn-profiel aanmaken en bijhouden, 

zodat zij na hun studie eventueel via LinkedIn aan een baan kunnen komen. 

 

 
Gebruikers van LinkedIn naar leeftijd 

 

Hoewel LinkedIn met name interessant is voor werkgevers en werkzoekenden, ligt er 

veel potentie voor bedrijven die werkzaam zijn in B2B-sector. Met het delen van 

berichten, het actief zijn in diverse groepen en eventueel adverteren kun je via LinkedIn 

in contact komen met (potentiële) zakelijke klanten. Adverteren via LinkedIn kan vrij 

gemakkelijk, maar kost naar verhouding iets meer dan adverteren op platformen zoals 

Facebook of Twitter. Het voordeel is wel dat de doelgroep van LinkedIn erg specifiek is. 
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Pinterest 
Pinterest is een Social Media platform waarop gebruikers ‘prikborden’ kunnen aanmaken 

om afbeeldingen en links naar blogartikelen op te verzamelen. Het is opgezet door Ben 

Silbermann in 2010 en wordt voornamelijk gebruikt door vrouwen / moeders (ruim 80% 

van de gebruikers). Het heeft in Nederland ruim 3,5 miljoen aangemelde gebruikers. De 

meeste actieve gebruikers op Pinterest zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Pinterest is met 

name een interessant platform voor bedrijven wiens diensten en producten gericht zijn 

op vrouwen, kinderen en/of gezinnen. 

 

 
Omschrijving van de doelgroep van Pinterest 

 

Het kan als bedrijf lastig zijn om te beginnen met Pinterest. Het is immers geen platform 

dat gericht is op het direct communiceren met de doelgroep. Je kunt Pinterest zien als 

mogelijkheid om jouw blogberichten en afbeeldingen te delen, om op deze manier je 

doelgroep te inspireren. Het is ook een makkelijke manier om bijvoorbeeld berichten 

van andere bedrijven over jouw bedrijven te verzamelen, door ze te pinnen en binnen 

een bepaald pinboard te plaatsen.  
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Hulp nodig bij Social Media? 
Klik-info is opgericht door e-Active, een internet bedrijf met jarenlange online marketing 

ervaring. Vaak hoorden wij van onze klanten dat zij moeite hadden met het gebruik van 

Social Media. Om deze reden hebben wij een aantal diensten ontwikkeld, die jou veel tijd 

en moeite zullen besparen. Lees hieronder op welke manieren wij jouw bedrijf kunnen 

helpen. Als je vragen hebt over één of meerdere van onze Social Media diensten, neem 

dan contact op met onze klantenservice of log in op jouw bedrijfsvermelding om meer 

over alle diensten te lezen. 

 

Huisstijl verwerken 

Jouw huisstijl duidelijk laten terugkomen op jouw profiel is belangrijk, maar kan erg lastig 

zijn. Zorgen dat jouw kleuren en jouw logo in afbeeldingen van het juist formaat 

terugkomen kost veel tijd. Wij kunnen jouw huisstijl voor je klaarzetten voor één Social 

Media account naar keuze. We zorgen voor een goede profielfoto en headerfoto in het 

juiste formaat. Deze afbeeldingen passen bij de huisstijl van jouw website. Daarnaast 

krijg je van ons diverse standaard ‘overlays’ die je kunt gebruiken om jouw huisstijl bij je 

berichten terug te laten komen. Dit zijn lagen die je in programma’s als Photoshop over 

je afbeelding kunt plaatsen, zodat je huisstijl consistent terugkomt in je berichten. Je 

hoeft hier dus alleen nog maar zelf een afbeelding in te plaatsen. Ten slotte sturen we 

een info-sheet mee, met informatie over de perfecte afmetingen en bestandstypen voor 

het Social Media account dat je gekozen hebt.  

 

Voor € 75,- ontvang je van ons een compleet pakket aan profielfoto’s en headers in het 

juiste formaat, standaard ‘overlays’ zodat jij jouw huisstijl terug kunt laten komen en een 

info-sheet met informatie over het formaat en gebruik van afbeeldingen.  
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Content planning 

Een goede content planning houdt rekening met je producten en diensten, je doelgroep, 

jouw branche, de beschikbare tijd die je hebt en de belangrijkste feestdagen in het jaar. 

Veel van de content planningen die je gratis online kunt downloaden bevatten alleen wat 

algemene kenmerken of zijn gericht op Social Media die je toch niet gebruikt. Wij kunnen 

een content planning voor je maken die specifiek is afgestemd op jouw mogelijkheden, 

jouw bedrijf en jouw doelgroep. Daarbij geven wij ook al wat mogelijke ideeën voor 

onderwerpen. Het enige dat je zelf hoeft te doen, is de berichten schrijven en plaatsen.  

 

Voor slechts € 49,50 ontvang je een gepersonaliseerde content planning voor al jouw 

Social Media accounts. We nemen nadat je de dienst hebt aangevraagd contact met je 

op om meer inzicht te krijgen in je bedrijf en jouw mogelijkheden. Vervolgens gaan we 

voor je aan de slag.  

 

Berichten schrijven 

Vind je het lastig om goede berichten te schrijven? Of ben je op zoek naar iemand die het 

posten op Social Media in zijn geheel van je over kan nemen? Het schrijven van goede 

berichten die je doelgroep aansporen om actie te ondernemen kan lastig zijn. Nota bene 

kost dit vaak veel tijd. Zeker als daar ook nog een bijpassende afbeelding bij gevonden 

moet worden. Afbeeldingen moeten niet alleen op een goede manier opvallen, maar ook 

het juiste formaat hebben.  

 

Voor € 49,50 ontvang je van ons één Social Media tekst met afbeelding in het juiste 

formaat. Deze wordt in overleg met jou geschreven over een onderwerp naar keuze. Na 

het schrijven heb je de mogelijkheid om feedback te geven, zo zorgen we dat het bericht 

in zijn geheel naar jouw smaak is. 

 

 

Dienst aanvragen? 

Neem dan contact met ons op. Dit kan via e-mailadres service@klik-info.nl of door te 

bellen naar telefoonnummer 038 – 460 34 48. Onze marketingprofessionals helpen je 

graag verder! 

 


