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100 Instagram Story afbeeldingen cadeau

Cadeau! Ter waarde van € 23,00





Wereldwijd 1,1 miljard 
gebruikers

Cijfers
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•4,1 miljoen volgers in 
Nederland (in 2015 waren er 
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•3,4 miljoen dagelijks

•3 miljoen gebruikers tussen 36 
en 65 jaar

• Iets meer vrouwen dan 
mannen
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• 70 % logt DAGELIJKS in

• De betrokkenheid op Instagram is tien 
keer hoger dan op andere socialmedia
platforms

• Meer dan 80 procent van de 
Instagramgebruikers volgt een zakelijk 
account

• Instagram geeft bij 80 procent van de 
gebruikers de doorslag om een product 
of dienst wel of niet te kopen
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Marketing



Merkbekendheid

Marketing

Verkopen



Stap 1

Je profiel



Zakelijk profiel

•40 % van alle 
ondernemers heeft 
nog een persoonlijk
profiel



•Statistieken

Voordelen zakelijk profiel



Statistieken



•Statistieken

•Gemakkelijk contact 
opnemen

Voordelen zakelijk profiel
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•Statistieken

•Gemakkelijk contact 
opnemen

•Adverteren

Voordelen zakelijk profiel
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150 tekens

.

Je bio (beschrijving profiel)
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• 1. Voeg je naam en titel en 
keywords toe

• 2. Gebruik een klikbare link in je 
Instagram profiel

• 3. Zorg voor een interessant 
Instagram profiel.

Je bio (beschrijving profiel)
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Je bio
• Hoe help jij mensen?

•Gebruik een #hashtag 
voor je bedrijfsnaam

•Gebruik emoji’s

•Plaats een ‘call to 
action’ in je profiel 



Stap 2

Je content



•De content is voor je volgers 
(niet voor jou)

Je publiek



•De content is voor je volgers 
(niet voor jou)
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Je publiek



•De content is voor je volgers 
(niet voor jou)

•Dus wat willen zij

•Wat zijn hun behoeften, 
problemen, dromen, 
verlangens, wensen?

Je publiek



•
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Thema

Samenhang

Timing



Thema

Samenhang

Timing

Beeld en tekst



•



•Details

Beeld
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•Kleur

Beeld



•Details

•Kleur

•Connectie

Beeld



•Details

•Kleur

•Connectie

•Quotes

Beeld
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Details
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Kleur
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quotes
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•2200 tekens

•Tekst wordt na 3 à 4 regels 
afgebroken

•Belangrijkste dingen dus 
aan begin

•Schrijf zoals je praat

•Call to Action

Tekst
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•Tag een vriend die …

•Like/dubbeltik als je het er 
mee eens bent…

Call to Action



•Tag een vriend die …

•Like/dubbeltik als je het er 
mee eens bent…

•Klik op de link in mijn profiel 
voor meer info…

•Een vraag

Call to Action



Stap 3

Hashtags #



Hashtags

1 of 2 unieke hashtags van 
jouw merk/product/bedrijf



• Wat zijn je zoekwoorden?
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• Wat zijn je zoekwoorden?

• Welke hashtags gebruiken collega’s 
/ concurrenten / influencers?

• Wat stelt Instagram voor?

• Gebruik een paar populaire 
hashtags

• Gebruik alleen tags die relevant 
zijn voor je inhoud

Hashtags
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dan valt jouw bericht niet meer op)
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• Kies hashtags die actief worden 
gebruikt (maar niet te actief, want 
dan valt jouw bericht niet meer op)

• Maak een eigen hashtag voor je 
merk of campagne

• Controleer eerst of de hashtag al in 
gebruik is

• Je kunt maximaal 30 hashtags 
gebruiken in een bericht

Hashtags



Stap 4

Tools



Canva



Ook voor 

stories



En videootjes







Later



Later



later.com



Stap 5

Meer volgers
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•Lange adem
• ‘Over night succes’ bestaat 

niet
•Volhouden
• Er aan blijven werken
• Terugvolgen

Volgers



Dagelijkse 
activiteit

•Thema’s
•Maandthema



•Thema’s
•Maandthema
•Weekthema

Dagelijkse 
activiteit



•Thema’s
•Maandthema
•Weekthema
•Actualiteit

Dagelijkse 
activiteit



Volgen
Volg de
volgers van 
influencers
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Promoten

•Vraag op andere sociale 
media om je op 
Instagram te volgen 

•Maak het verleidelijk, 
geef ze reden om je te 
volgen

•Bijvoorbeeld een bericht 
op LinkedIn, Pinterest of 
Facebook met een mooie 
afbeelding



Promoten

•Vermeld altijd de 
volledige link, niet alleen 
je gebruikersnaam



Promoten

•Vermeld altijd de 
volledige link, niet alleen 
je gebruikersnaam

• Zowel op mobiel als op 
desktop hoeven ze dan 
alleen maar te klikken of 
tikken en op de volgknop 
te klikken/tikken





Bonustip

Instagram 

Stories





Stories

•Publiceer meerdere korte 
clips na elkaar

•Afbeeldingen, gifs, video

•Gebruik stickers en 
allerlei andere leuke 
toevoegingen





•Publiceer meerdere korte 
clips na elkaar
•Afbeeldingen, gifs, video
•Gebruik stickers en 

allerlei andere leuke 
toevoegingen
• Stel vragen, polls, stuur 

DM’s enz enz.



Sla je stories op in 
Hoogtepunten





Wie gaat er mee aan de slag?



Zie je hoe eenvoudig, 
maar ook krachtig 

Instagram Marketing kan 
zijn voor jouw business

als je weet hoe?



Je hebt twee opties

1. Doorgaan met je Instagram activiteiten 
zoals je altijd al deed met dezelfde resultaten



Je hebt twee opties

1. Doorgaan met je Instagram activiteiten 
zoals je altijd al deed met dezelfde resultaten

2. Of je leert wat werkt en gebruikt deze 
bewezen strategieën – met mijn hulp



Nog even over die 

lange adem en dat 

volhouden……



Doen!



Doen!

Volhouden



Doen!

Volhouden

Focus





Kun je daar wel wat 

hulp bij gebruiken?
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365 Dagen Instasucces
• Je ontvangt iedere dag een e-mail met 

een tip, idee, opdracht, instructie of 
korte les.

• Je kunt iedere dag vragen stellen in de 
besloten Facebookgroep

• Ik help je iedere dag en geef je 
feedback

• Je kunt iedere dag de uitwerking in de 
groep zetten voor hulp en feedback





365 Dagen Instasucces

•



365 Dagen Instasucces

Ook voor 
beginners!



•
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365 Dagen Instasucces
• Je houdt altijd toegang tot alle lessen 

en tips

• Je ontvangt alle tips in de dagelijkse e-
mail en ook per maand in een 
compact, duidelijk e-book, om te 
bewaren

• Toegang tot exclusieve ledensite met 
aanvullende lessen





Aan het eind van iedere maand krijg je 
alle tips gebundeld in een e-book.

Dat zijn dus 12 e-books!

Bonus 2
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365 Dagen Instasucces
• Je houdt altijd toegang tot alle lessen 

en tips

• Je ontvangt alle tips in de dagelijkse e-
mail en ook per maand in een 
compact, duidelijk e-book, om te 
bewaren

• Je gaat het nu wel volhouden door de 
dagelijkse motivatie

• Je krijgt een systeem aangereikt dat 
werkt voor jou



365 Dagen Instasucces

•



•



•



•



•
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www.fanfactor.nl/insta





De sheets







Alleen tijdens het webinar

+ +


