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Karoline xoxo

In deze gids leer je de ins en outs van

Instagram en hoe je de kracht van dit

ingewikkelde sociale media platform

kunt benutten. 

Ontdek hoe elke functie effectief kan

worden gebruikt om uw ideale

doelgroep te bereiken, hoe je

instagram kan laten werken in jouw

bedrijf. 

Deze gids is niet voor enkel maar

experts in het social media gebeuren.

Maar helpt ook de beginner met het

hoe en waarom van instagram als

platform. 

Veel leesplezier ! 

welkom

https://www.facebook.com/academievoorprofessionals
https://www.instagram.com/academievoorprofessionals/
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Hi, ik ben Karoline

Ik ben huidtherapeut, orthomoleculaire voedingscoach, docent en motivatie

spreker. Ik ben auteur van het boek: “Huidverjonging op maat.” en schrijf o.a.

artikels voor de gezondheids-site www.gezond.be.

 

Mijn grootste passie is mensen te inspireren en helpen met een gezondere

leefstijl en een gezonde, stralende huid. Zowel met voeding, suppletie als

verzorging kan je een gezonde en stralende huid bekomen.

 

Naast dit alles komen er ook heel wat andere zaken kijken bij ondernemen

waarvan we zeker op de hoogte moeten zijn.  Waaronder hoe wij op social

media bereikbaar kunnen zijn. 

Maak van jouw vakgebied jouw specialiteit.



The things that make you
different are the things
that make you beautiful.
Don’t ever change to be
more like someone else.

Influencers poseren met verrukkelijk eten? Zonnige strand scènes, nachtelijke

stadsgezichten en andere reislustopwekkende foto's? 

Misschien zelfs make-up tutorials, grappige memes, en zeer gestileerde fashion shoots.

Deze veel voorkomende stijlfiguren krassen alleen maar op het oppervlak van het

potentieel van het platform. 

Instagram is tegenwoordig een enorm sociaal mediakanaal, met naar schatting 1.074

miljard maandelijkse actieve gebruikers die elk op zoek zijn naar hun eigen niche-inhoud

om mee bezig zijn. 

Je kunt garanderen dat je klanten hun favoriete accounts volgen op Instagram, en als je wilt

om gezien te worden, dan moet u er ook zijn. 

Er is niet één allesomvattende strategie voor elk type bedrijf op Instagram - het is

complexer en genuanceerder dan alleen "vergroot uw aantal volgers", en het algoritme van

het platform evolueert voortdurend. 

Een goede strategie zal helpen om echte bedrijfsresultaten (zoals nieuwe inkomsten) te

boeken, maar misschien waardevoller: het opbouwen van jouw volgers en fans. 

Wat komt er in je op als je aan Instagram denkt?



Je Instagram-strategie moet specifieke

manieren bevatten om de functies van het

platform te gebruiken om een geweldige

ervaring te bieden. 

Dat zal verschillen op basis van uw

branche en uw doelstellingen. 

Probeer je de zichtbaarheid van je merk te

vergroten door volgers naar uw

bedrijfsprofiel te brengen? 

Wil je Instagram gebruiken voor een 

 community op te bouwen & wil je

verbinden met bestaande klanten? 

Is er een product of service die u via het

platform probeert te verkopen? 

IDENTIFICEER JE
DOELGROEP EN CREËER
JE STRATEGIE
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Elk van deze doelen vereist een

holistische benadering om succes te

garanderen. 

Je eerste prioriteit bij het instellen van

Instagram voor je bedrijf zou moeten zijn:

zijn om uw doelen voor het platform te

identificeren. 

Stel KPI's in om bij te houden en bouw

een strategie om je daar te krijgen. 

Test, verbeter en herhaal totdat je klaar

bent met een herhaalbare manier om die

doelen maand na maand te bereiken 
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Gebruik dus de Instagram-zoekbalk

zoals elke andere zoekmachines,

zoals Google of YouTube. 

Stel uw bedrijfsprofiel

dienovereenkomstig in met de juiste

trefwoorden in uw  bio en

berichtinhoud. 

Elke goede sociale strategie zal een

contact laten maken met je volgers.

Dat is de geheime saus voor sociale

media: wanneer een merk zich

bezighoudt met zijn volgers, creëert

het een aantrekking voor meer

inhoud die gebruikers willen zien. 

Als maker van de inhoud kom je

misschien in de verleiding om je

strategie aan te passen over hoe uw

volgers zich tot u aangetrokken

voelen. 

Hoewel dit belangrijk is, denk ook na

over hoe iemand u kan vinden op het

platform. 

Naast actief betrokken zijn door

middel van opmerkingen en vind-ik-

leuks, zijn er twee plaatsen op

Instagram waar jouw mensen je

kunnen vinden– de "zoekbalk" en de

pagina "Verkennen". 

Je volgers
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Beschrijf wat je doet in je

Instagramnaam en bio. Deze zal uw

account meer laten verschijnen in

zoekopdrachten bij vergelijkbare

producten en diensten.

Tip

Wees actief, volg anderen 

Gebruik in het creëren van inhoud de

hashtags die relevant zijn voor jouw

merk. 

Dat is de  beste manier voor je

volgers om je te vinden wanneer ze

gaan zoeken

Tip
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The things that make
you different are the
things that make you
beautiful. Don’t ever

change to be more like
someone else.

De Explore-pagina is een grote, heldere

schijnwerper op enkele posts van de

'best algoritmisch bekeken

samengestelde inhoud'  op Instagram. 

Als uw merk de Explore-pagina binnen

uw niche kan kraken, is dit vergelijkbaar

met viraal gaan. 

Je zult een stortvloed aan indrukken zien

en je post wordt opgeslagen - en ja,

waarschijnlijk krijg je ook een aantal

volgers erbij. 

Hoewel de "explore pagina" een

geweldig startpunt is voor uw merk voor

nieuwe fans, moet deze niet worden

gezien als uw belangrijkste methode om

nieuw publiek te bereiken. 

Het is moeilijk om op de "explore

pagina" te komen in een overvolle

categorie, zoals make-up-posts of reizen.

Er is veel concurrentie en ze brengen

ook uitstekende inhoud uit.

Als u ongelooflijke inhoud maakt,

beloont de "explore pagina" u wanneer u

dat doel bereikt. 

De explore pagina
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Het Instagram van vandaag is een heel

andere instagram dan het platform dat

Facebook in 2012 kocht. Sterker nog, het

is een fractie van het platform van wat

het slechts een jaar of twee geleden was. 

Met allerlei nieuwe functies, knoppen en

advertentie-indelingen toegevoegd, is het

duidelijk dat Instagram in de toekomst zal

blijven evolueren. 

Wat momenteel erg in trek is zijn de

video's. 

Het is niet langer een vierkante app voor

het delen van foto's",  de nummer één

reden waarom mensen Instagram gaan

bekijken is om 'geamuseerd' te worden. 

Deze filosofie zou uw strategie voor het

maken van inhoud voor Instagram

moeten zijn. 

Entertainment kan op vele manieren

getoond worden denken we aan iets

grappigs of educatiefs. 

Uw merk moet uitzoeken hoe u uw

doelgroepen kan bereiken op deze

manier. 

En natuurlijk trekt niets zoveel aandacht

van mensen als een video.  

Van foto tot video
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Instagram videospecificaties tabel 
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Laten we een diepe duik nemen in alle

verschillende dingen die je in dit breed social

media platform kan doen. 

Het is je tijd waard om te experimenteren met

elk formaat en kijk waar uw publiek op

reageert. 

Speel met de verschillende stickers en widgets

in Stories en deel je resultaten.

Maak een overzicht van uw beste inhoud. Ga los

en plaats een Reel. Test & herhaal om op die

manier te vinden wat het beste bij uw

bedrijfsdoelstellingen passen.  

Instagram diepgaand
platform
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Alles wat u in uw nieuwsfeed plaatst,

wordt weergegeven in uw profielraster,

met uw negen meest recente berichten

bovenaan.

Je volgers zullen deze inhoud in hun

nieuwsfeeds zien, dus houd die

positionering in gedachten bij het

kiezen van een post die je in je raster

wil zien van je account.  

We zijn lang voorbij de dagen van het

3x3 samengestelde profielraster -

hoewel dit artistiek aantrekkelijk is, de

realiteit is dat de afzonderlijke delen

van die berichten er vreselijk uitzagen

in de nieuwsfeed. 

Er moet aandacht worden besteed aan

de algehele look en gevoel van elk

bericht en op die manier zal dit je

bezoekers van uw profiel beïnvloeden.

Waar uw merk naar moet streven, is

een samenhangende look en feel die

herkenbaar is voor uw publiek, en die

tegelijkertijd er voor zorgt dat elk

bericht in het oog springt. 

Op die manier dat iemand die op je

profiel of in hun nieuwsfeed scrolt,

geïnteresseerd is en wil stoppen met

scrollen om op jouw profiel te kijken. 

En er zelfs over nadenkt om jouw

inhoud te delen.  
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Overzicht raster en
nieuwsfeed

Bekijk de bundel
met templates in

de webshop 
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 en de locaties van uw volgers

(wanneer besteden ze vrije tijd aan

scrollen?). 

Maar een goede optie is in de

ochtend. Dit geeft je volgers bijna de

hele dag de tijd om je bericht tegen te

komen. 
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Video's: tot 1 minuut lang, 

tot 10 per post (carrousel)

Afbeeldingen: maximaal 10 per bericht

Je volgers - en ook mensen die je inhoud

in het wild vinden - zullen je er feedback

over geven in de vorm van vind-ik-leuks,

opmerkingen maken, opslaan en delen.

Wanneer posten?
Het antwoord varieert op basis van uw

bedrijf (is uw publiek druk van 9 tot 5 of

altijd online?), uw locatie ((eventueel kan 

 seizoensgebondenheid een rol spelen?)

Video's

Tip
Bekijk in welke tijdzone jouw

klanten zich bevinden, bij
het posten van jouw

berichten  
Een internationaal publiek
zal kijken bij uw inhoud op

zeer verschillende
tijdstippen
van de dag.
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Waar plaats je ze? 

Er zijn drie algemene manieren om hashtags te plaatsen 

- de eerste is in een opmerking direct na de post. 

- de volgende staat onderaan als bijschrift van de 

   post zelf. 

-  de laatste methode is om de hashtags op te nemen  

   in je bijschrift. 

Met elk van deze methoden kunt u relevante onderwerpen

en producten in uw berichten taggen. 

 - kies verstandig jouw hashtags als je ervoor kiest om ze

direct bij jouw tekst toe te voegen, en zorg ervoor dat ze

duidelijk de boodschap vertegenwoordigen die je met jouw

afbeelding wil overbrengen.  

Een bericht wil je ook niet vol met hashtags zien. 

Je kan hashtags toevoegen aan reacties op jouw Instagram-

berichten. Reacties worden verborgen onder posts,

hierdoor loop je  minder het risico dat het op spam gaat

lijken in je nieuwsfeed.  

Het algoritme van Instagram geeft de voorkeur aan

hashtags in chronologische volgorde. 

Dus reacties die meer hashtags bevatten krijgen meer

zichtbaarheid op zoekpagina's. 

Hierdoor kan het zijn dat je commentaar geeft op je

hashtags direct na het plaatsen van je bericht en hierdoor

trek je de meeste nieuwe gebruikers. 

Er zijn echter geen garanties als het gaat om sociale media.

Nogmaals, hier experimenteren is de moeite waard.

Gebruik je Insights-analyse in de post om te zien welke

hashtag-methode de meeste gebruikers naar uw bericht

trekt.   

Hashtags
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Gebruikers consumeren verhalen

passief omdat ze automatisch worden

weergegeven in een stream - mensen

hoeven niet eens te scrollen. 

Net zoals bij hashtags en berichten,

hecht het Instagram-algoritme een

waarde aan nieuwe, boeiende

verhaalinhoud. 

Houd uw verhaalberichten dus

actueel en gebruik de vele functies

die worden geboden om ervoor te

zorgen dat uw publiek betrokken

blijft. 
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Stories zijn een van de meest populaire

functies van Instagram en vaak de eerste

plaats waar je volgers naartoe gaan om je

inhoud te zoeken. 

Ze bieden de mogelijkheid om uw merk te

promoten met snelle inhoud, om

feedback van klanten te krijgen en

externe links naar uw producten of

diensten te bieden. 

 

Stories
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Het is essentieel voor je Instagram-

strategie om te bepalen waarvoor je jouw

stories wil gebruiken. 

Want deze kortstondige inhoud wordt

verwijdert na 24 uur, dus je zou kunnen

denken dat je harde werk wordt verspild

doordat het niet eeuwig zichtbaar is.

Overweeg in plaats daarvan om de

inhoud van je verhalen te benaderen

vanuit een lens van exclusiviteit, tijdigheid

en/ of achter de schermentoegang.

Verhalen kunnen minder aangekleed zijn

dan standaard berichten. 

Ze kunnen iets van de rauwe, ongelakte

look hebben die  moeilijk te vinden is in

de nieuwsfeed.

Zodra je weet hoe jouw publiek zal

reageren op jouw verhalen, kun je

beginnen met het maken van je content.   

Story filosofie
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tip
Bewaar je belangrijkste verhalen

in je hoogtepunten- hiermee kunt
u het openbaar bewaren en

toevoegen.
 

Zo kan het ook gezien worden
door jouw publiek op een ander

moment.
 

 Het is ook een geweldige manier
om uw merk op te bouwen.
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Zorg ervoor dat je stickers en widgets op

zoveel verhaalsegmenten toepast als

relevant is.

Je kunt ook video's voor je verhalen maken

met statische afbeeldingen.

Photobooth is een bewerkingstool binnen

het platform dat:maakt een korte clip van

meerdere opnamen, zoals een digitale

photobooth. 

Het is een gemakkelijke manier om video's te

mixen van foto's. Selecteer het uit uw opties

aan de linkerkant van uw Verhaalcanvas,

samen met andere hulpmiddelen zoals

Boomerang, Multi-capture,en handsfree-

modi die dynamische elementen kunnen

toevoegen aan uw foto- en videoverhalen. 
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Er zijn 5 lay-outs die je aan je verhalen kunt

toevoegen, afhankelijk van het aantal

afbeeldingen dat je in één afbeelding wilt

delen.

Omdat elke Story-post vóór de volgende

wordt afgespeeld, kunt u het beste

meerdere stories maken om uw verhaal te

vertellen dan alles in één frame te proppen. 

Verhaalvideo's kunnen tot 15 seconden

duren, en als ze langer zijn, worden ze als

een volgend verhaal afgespeeld. 

Als je aan het posten bent zijn meerdere

verhaalvideo's tegelijk mogelijk.  

Storie lay-out
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Binnen de Instagram-app kun je een

lijst met 'goede vrienden' samenstellen

en maken, voor wie je exclusieve

verhaalinhoud kunt maken (die alleen

voor hen zichtbaar is.) 

Het is aan jou en je merk hoe je deze

tool gebruikt. 

Voor hedendaagse makers bieden

lijsten met 'goede vrienden' een ruimte

voor nog meer exclusieve inhoud voor

de meest hondsdolle fans.  

Sommigen gebruiken het om een

betaalmuur op te zetten en een nieuwe

inkomstenstroom te creëren. 

Andere merken gebruiken de lijst met

"goede vrienden" om een

medewerkers-only ruimte  te maken

op het platform. 

Bedenk wie die exclusieve inhoud het

meest zou waarderen onder jullie

volgers van het merk. 
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Goede vrienden
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Van Giphy™-stickers tot locatie- en hashtagknoppen, er zijn verschillende manieren om

uw merk iets specifieks te geven in jouw verhaal.

Als u deze functies gebruikt, wordt uw verhaal tussen de andere met vergelijkbare tags

geplaatst. 

Als u bijvoorbeeld de Eiffeltoren als locatie bij uw inhoud plaatst, dan zal dit verschijnen

bij andere mensen in het gebied, op de kaart van Instagram. 

Er zijn widgets om liefdadigheidsgiften aan te moedigen of om een   goed doel te steunen.

Je kunt zelfs stickers gebruiken om muziek toe te voegen en countdowns om een   hype op

te bouwen. 

Al deze widgets helpen uw gebruikersbetrokkenheid te vergroten door middel van

interacties met hen.

Widgets die interactie aanmoedigen zijn: 

• Vragen - die een gratis antwoordvak bieden waarvan u de resultaten kunt delen. 

• Peilingen - iedereen kan de resultaten zien en het is een geweldige manier om de pols

van uw gemeenschap te meten. 

• Quizzen - Doe het voor een trivia-avond, deel een leuk feitje of doe het gewoon voor het

plezier. Quizzen vragen een beetje inspanning van je publiek maar niet in dezelfde

fysieke toewijding die het achterlaten van een opmerking vraagt . 

Stickers en widgets
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De laatste verfraaiing op Instagram Stories zijn de filters en

de achtergronden. 

Kies deze uit het verhaal "home", op uw camera, voordat u

uw foto maakt. 

U kunt aangepaste filters downloaden of per seizoen zien

wat er nieuw is. 

U kunt zelfs uw eigen filter ontwerpen en uploaden om met

de wereld te delen.

Gebruik de filters en achtergronden spaarzaam, tenzij ze

uw merk echt versterken. Filters kunnen een foto zeker

verbeteren, die anders misschien gewoon of saai zijn, maar

ze kunnen ook jouw publiek uitschakelen - te veel afleiding

van uw bericht of opgaan in andere inhoud met hetzelfde

filters.  

Filters en achtergronden
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Daar is de video zelf - inclusief de hashtags

en opmerkingen die het genereert. Alle

prestatiegegevens die u rond dit item

verzamelt, zijn: duidelijke videostatistieken

en vertellen u over de algehele

postbetrokkenheid. 

Het andere deel van het haspel is de audio

die je hebt gebruikt, en die audio kan zijn

eigen afzonderlijke virale leven hebben. Veel

merken zijn op de nieuwste audio-meme-

trend gesprongen en hebben veel succes

geboekt met hun sociale video's. 

Als je de tijd investeert bij het creëren van

geweldige geluiden of een expressieve tekst

die gemakkelijk te relateren is, zou je kunnen

merken dat je audio wordt gebruikt, zelfs als

de video die er oorspronkelijk aan was

gehecht al lang vergeten is. 
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Instagram Reels is de thuisbasis voor korte

video's op het platform. 

Hoewel video's in veel formaten kunnen

worden gedeeld op Instagram, draait het bij

Reels om het script en om het makkelijk

vindbaar te maken door middel van

aanbevelingen die op maat zijn gemaakt aan

elke gebruiker. 

Als je wilt dat een video viraal gaat met je

doelgroep op Instagram, dan is Reels waar

je moet beginnen. Het doet geen pijn dat

het Instagram-algoritme de eerste paar

dagen nadat het is gepost de voorkeur lijkt

te geven aan Reels-inhoud 

- het testen van het formaat kan je een

snelle volgersboost geven. 

Met Reels kunt u audio-inhoud remixen,

waardoor uw bericht in wezen in twee

stukken inhoud wordt gesplitst. 

Reels
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Instagram Live is voor actuele content. 

Wanneer je live gaat, start je een verticale stream waaraan

iedereen kan deelnemen en kan kijken. Je treedt op als moderator

en kunt zelfs je live-ruimte delen met anderen die de stream

volgen. Live sessies kunnen maximaal een uur duren, waarin u

rechtstreeks met uw volgers kunt communiceren door reacties te

vragen van het publiek, reageren op opmerkingen en meer. Door

een tijd te plannen om live te gaan, kun je je sessie delen met

andere doelgroepen buiten het Instagram-platform om ze aan te

moedigen om mee te doen. Misschien gebruik je het als een

manier om een   minder formeel webinar te maken, of misschien is

het gewoon tijd voor een grote aankondiging in je bedrijf. Hoe

dan ook, je moet duidelijk maken wanneer je live gaat door

erover te posten op uw sociale kanalen, uw klanten e-mailen en

jouw programmeringsschema verspreiden. 

Jij zal een betere kans hebben om meer mensen aan te trekken

die de inhoud misschien waardevol vinden. Een van de grootste

voordelen van live gaan is dat veel van je volgers een

pushmelding op hun telefoon krijgen dat u live streamt. 

Het is een gegarandeerde boost voor de zichtbaarheid van uw

merk, zelfs als er maar weinig mensen deelnemen aan de

livestream. Terwijl het live gaan en het onderhouden van een

stream een   overvloed aan creativiteit en onderwerpen vereist om

te bespreken, heb je ook een slimme gastheer die kan nadenken,

snelle comebacks en grappen heeft, of op zijn minst een

interessant en dynamisch achtergrond heeft. 

Als je de vaardigheden hebt om te fietsen, skateboarden, skiën of

een boot te besturen terwijl je ook live gaat, zal je heel wat

publiek winnen dat wordt aangetrokken door het bewegende

landschap, zelfs als wat je zegt niet op hen van toepassing is.

Kortom: een solide livestream op Instagram vereist niet alleen

interessante en boeiende onderwerpen om te bespreken, maar

het moet ook invloed hebben op zowel de ogen als de oren van

uw doelgroep. 

Instagram live
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Als je klaar bent om een Instagram-gids te

maken, betekent dit dat je succesvolle

inhoud moet hebben gemaakt dat mensen

aanspreekt en ervoor zorgt dat ze steeds

weer terugkomen.

Het samenstellen van een gids met deze

berichten maakt het gemakkelijk vindbare

content voor uw potentiële klanten.

Gidsen zijn een compilatie van uw beste

nieuwsfeed inhoud. In plaats van dat je

volgers door al je inhoud scrollen om de

best presterende berichten te vinden of wat

voor hen het meest relevant is, geven

"gidsen" je de mogelijkheid om

verschillende berichten een titel te geven en

compileer ze in één sectie op je profiel. Het

is een samengestelde weergave van

thematische Instagram-inhoud. 

Guides
IGTV is een videoruimte waar je inhoud kunt

plannen en delen.

Vanaf een mobiel apparaat kun je 15 

 minuten "afleveringen" uploaden. 

Met een desktopbrowser wordt die limiet

verhoogd tot 60 minuten.

Een 'gescripte' uitvoering kan worden

gedeeld met Instagram op IGTV. Het speelt

ook een belangrijke rol bij het winkelen op

Instagram omdat je hiermee producten kunt

taggen in de Facebook Shop van je bedrijf.

 (in je IGTV-aflevering) 

IGTV
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wish lists 

product tags

checkout

Instagram heeft zichzelf in sommige opzichten veranderd

van het glanzende en mooie tijdschrift dat het altijd was

vergeleken met producten die u kunt kopen zonder het

platform te verlaten. 

De toevoeging van twee gestileerde pijlen >> in jouw

berichten geven aan de gebruikers aan dat producten die

worden afgebeeld, kunnen worden aangekocht. 

Door shoppable-berichten te integreren in je Instagram-

strategie, geef je volgers een manier om je producten te

kopen geïnspireerd door uw inhoud.

In juli 2020 heeft Instagram hun gebruikersinterface

opnieuw geformatteerd en het pictogram "meldingen" naar

de rechterbovenhoek van het platform verplaatst. 

 Instagram voegde een Shop-pictogram toe en hun e-

commerceplannen werden duidelijk. 

Op dit nieuwe tabblad kunnen gebruikers ook producten

vinden van merken waarvan ze de accounts volgen en

scrollen door voorgestelde shoppable posts om nieuwe

favorieten te ontdekken. 

Er zijn drie belangrijke componenten voor hoe winkelen op

Instagram werkt; als u van plan bent het platform te

gebruiken voor e-commerce, houd rekening met deze

componenten bij het maken van shoppable-berichten: 

Shopping op instagram
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Dit is een persoonlijke lijst waar gebruikers

de producten die voor hen interessant zijn,

kunnen toevoegen. Het maakt het

gemakkelijk voor hen om terug te komen

en selecteren producten uit hun verlanglijst

om direct te kopen. 

Zoals de functie "Opslaan" in een

nieuwsfeedbericht, is het toevoegen van een

aankooplink bij een product op hun

verlanglijst gemakkelijk wanneer iemand

klaar is om bij u te kopen. Artikelen die

worden verwijderd uit de winkel waarin ze

worden verkocht, worden ook verwijderd

van een persoonlijke verlanglijst. 

Wish lists
Instagram debuteerde in 2016 met

producttags. Deze handige links creëren

miniprofielen voor de producten van

zakelijke accounts.Deze profielen kunnen

vervolgens door het bedrijf worden getagd

over het hele spectrum van Instagram-

postkeuzes (verhalen, berichten,IGTV, Live,

Rollen). Dit maakt het naadloos kopen van

het getagde product in-app makkelijk. 

Je krijgt een koopervaring met één klik.

Het maakt het ook gemakkelijk voor een

zakelijk profiel om content te maken rond

hun eigen producten. 

Product tags

In de 'checkout' heeft Instagram de

aankoopervaring op het platform echt

geïnnoveerd. 

Gebruikers hebbende optie om een getagd

product aan hun winkelwagen toe te

voegen, of direct af te rekenen.

Betalingsinformatie kan zo worden opgeslag

en uitchecken gaat de volgende keer nog

sneller. Betalingen worden afgehandeld via

Facebook Pay en sommige kunnen zelfs in

aanmerking komen voor een

koopbeschermingsovereenkomst. 

Checkout
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Er is nog een laatste plaats waar uw

bedrijf kan communiceren met volgers,

vreemden, potentiële klanten en

toekomstige fans.

En dat is via Direct Messages. 

Sommige merkaccounts stellen een

automatisch bericht in om naar nieuwe

volgers te sturen waarin wordt uitgelegd

waar hun pagina over gaat en hoe ze

kunnen er hun voordeel mee doen. 

Als dat is wat uw bericht bevat, zou het

kunnen werken. Maar sommige

gebruikers  zien misschien deze "u hebt

mij gevolgd, leer meer"-berichten als

spam. 

Links naar andere websites of producten

zullen een afknapper zijn voor uw

publiek. Een merk dat een DM-gesprek

start, moet echt iets waardevols te

zeggen hebben tegen de ontvanger.

Wacht tot je publiek naar je toe komt met

hun vragen, zorgen en problemen. Dan

krijg je een één-op-één forum waar je

klantenservice en merkuitmuntendheid

echt kunnen schitteren. 

Het is een kans voor jou om te pronken

dat jij merkpersoonlijkheid en toegewijde

ondersteuning wil bieden. Het stelt u ook

in staat om een   persoonlijke band op te

bouwen met uw volgers, en kan hun

perceptie van uw producten en diensten

verbeteren. 

Berichten 
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Vind statistieken en prestatiegegevens

over je Instagram-berichten op het tabblad

Insights. Hier krijg je informatie over post-

betrokkenheid om te begrijpen of uw

publiek dingen als video verkiest boven

statische afbeeldingen, de tijden van de

dag waarop jouw berichten meest bekeken

worden en jou meest succesvolle

berichten, of als mensen op uw hashtags

klikken. Hoewel de statistieken die door

Instagram worden verstrekt, beperkt

kunnen zijn, is elke hoeveelheid aan

gegevens en rapportage een manier die je

kan helpen bij het bepalen van een

strategie van uw volgende campagne of

product-lancering.

U kunt op twee manieren toegang krijgen

tot inzichten: 

Van je profiel: Dit geeft u een weergave

van 7 en 30 dagen op al uw inhoud, met

een algemene

schetsbetrokkenheidstrends,

volgerstoename & neemt af en uw

profielbereik.

Op een individuele post:
Ontdek hoeveel engagement, saves,

DM's,en opmerkingen uw bericht hebben

gegenereerd. Jij kan kijken of de post

mensen naar je profiel leidt, of als ze

doorklikken op de link naar uw website. Jij

kan ook de accounts zien die door dit

bericht zijn bereikt en of ze je voordien

volgden of niet . U kunt er zelfs achter

komen waar het publiek uw inhoud vindt.

 

Insights 
Uw advertentiebudget, reputatie of aantal

volgers geven u geen recht op meer

informatie in Insights dan een bedrijf

account dat gisteren is aangemaakt met

vier volgers. 

Dus door de gegevens die worden getoond

kan je aanpassingen doen zodat die jou

succes kan opleveren. 

Of u de inzichten geven zodat je kan

optimaliseren. Zo vinden veel B2B-merken

op Instagram dat de weekenden geen goed

moment is om te posten. Het is logisch,

logisch, aangezien veel bedrijven in het

weekend gesloten zijn. 

Vecht niet tegen de neigingen van uw

publiek in.

- als je ziet dat je geen engagement krijgt

op een zaterdagpost, sla het dan over. 

Omgekeerd, consument tegenover merken,

merken op dat er in de weekenden een

meerderheid van hun verkopen via het

platform plaatsvindt want dan heeft hun

publiek vrije tijd om te gaan winkelen. 

Hoe dan ook, er zijn gegevens op het

platform die uw beslissingen gemakkelijker

kunnen maken 

- dus zoek die gegevens op, distilleer ze in

bruikbare inzichten en voer deze

vervolgens uit in overeenstemming met uw

doelen. 
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Michelle Lim

THE
SECRET 

TO GETTING 
AHEAD 

IS GETTING
STARTED



Instagram is een groot platform en er

zijn veel verschillende manieren die

merken gebruiken om hun stempel te

zetten in de app. 

Als je het tot je doel maakt om

excellentie, waarde en entertainment in

je Instagram-inhoud te tonen, dan zal

je publiek je belonen door met jouw

inhoud bezig te zijn. 

Ze zullen terugkeren en vragen om

meer. 

Ze gaan je inhoud delen in hun DM's en

stories, in screenshots en in reacties. 

Beloon dit soort engagementen door

uw publiek op te tillen, waardoor ze de

held van het verhaal worden, en jij kan

hiervan de vruchten plukken. 
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Conclusie
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Wij hebben regelmatig een masterclass over 

hoe je nu met instagram kan werken. 

Alsook hebben we heel wat templates klaar 

voor de schoonheidsbranche. 

Stuur ons een bericht mocht je meer info wensen. 

 

Karoline xoxo

 

Dankjewel!

https://www.facebook.com/academievoorprofessionals
https://www.instagram.com/academievoorprofessionals/


C A L L  T O  A C T I O N

Wij hebben regelmatig een masterclass over 

hoe je nu met instagram kan werken. 

Alsook hebben we heel wat templates klaar 

voor de schoonheidsbranche. 

Stuur ons een bericht mocht je meer info wensen. 

DOE MEE MET DE
MASTERCLASS!
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Resources • “Instagram Provides New

Overview of How its Reels Algorithm

Works” (Social Media Today) •

“Everything You Need to Know About

Instagram Reels Ads” (Hootsuite) •

“Instagram Video Cheat Sheet”

(EditMate) • “How to create a social

media report” (Talkwalker) • “Essential

Tips and Tools for B2B Social Media

Marketing” (Hootsuite) • “The Social

Media Metrics that Matter” (Talkwalker) 
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