
Meer klanten met sociale media



kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking



BELANGRIJK?

WELKE?

WANNEER?

HOE ORGANISEREN?

WAT?

HOE MEER KLANTEN?

ADVERTEREN



Besef het belang

van sociale media



BELANGRIJK?

BELANG?

mond-tot-mondreclame

noodzakelijke filter

massaal en vaak sociaal



mond-tot-

mondreclame















noodzakelijke filter





+6 miljoen 

gebruikers

we zitten massaal en 

vaak op sociale media



BELANGRIJK?

BELANG?

mond-tot-mondreclame

noodzakelijke filter

massaal en vaak sociaal



BELANGRIJK?

MEER DAN JE DENKT

open en gesloten netwerken 

Facebook, Google+, LinkedIn

Twitter, Instagram, Pinterest …

Wikipedia, Tripadvisor …





gesloten 

netwerken





EERST 

FACEBOOK







open 

netwerken



EERST 

FACEBOOK









samenwerking







BELANGRIJK?

MEER DAN JE DENKT

open en gesloten netwerken 

Facebook, Google+, LinkedIn

Twitter, Instagram, Pinterest …

Wikipedia, Tripadvisor …



Welke

sociale media 

kiezen we?



WELKE?

Facebook, Instagram, Twitter

(Pinterest)

recensies

Google+: Google

YouTube: jongeren

LinkedIn: bedrijven 







EERST 

FACEBOOK







EERST 

FACEBOOK





















WELKE?

Facebook, Twitter, Instagram

(Pinterest)

recensies

Google+: Google

YouTube: jongeren

LinkedIn: bedrijven 



Wanneer

publiceren we iets

op sociale media?



WANNEER?

regelmatig

overdrijf niet

Facebook: 1 per week

vrije momenten

reageer meteen

programmeer



regelmatig



overdrijf niet



1 per week



ook vrije momenten



reageer meteen





programmeer





WANNEER?

regelmatig

overdrijf niet

Facebook: 1 per week

vrije momenten

reageer meteen

programmeer



Hoe organiseren

we dat allemaal?



HOE ORGANISEREN?

meerdere beheerders

contentplan

Facebookgroep

Hootsuite





https://docs.google.com/spreadsheets/d/15XORZor2gjWpkVqLb1g3YLxczRsSvbcYO-1o6IQ045E/edit#gid=0






HOE ORGANISEREN?

meerdere beheerders

contentplan

Facebookgroep

Hootsuite



Wat zetten we 

allemaal op sociale

media?



WAT?

BINNEN

aankondigingen

achter de schermen

mijlpalen



aankondigingen







achter 

de schermen













mijlpalen







WAT?

BINNEN

aankondigingen

achter de schermen

mijlpalen



WAT?

BUITEN

omgeving

actualiteit

bijzondere dagen

RUBRIEKEN



omgeving



ook digitale 

omgeving



actualiteit









bijzondere dagen









rubrieken



WAT?

BUITEN

omgeving

actualiteit

bijzondere dagen

RUBRIEKEN



Hoe bereiken we 

meer klanten

met sociale media?



HOE MEER KLANTEN?

lok reactie uit

praat terug

kort en duidelijk

foto’s

mensen



lok reactie uit



geen reactie, 

geen mond-

tot-mond-

reclame



geen reactie, 

geen sociale 

media



verleid







praat terug







ook al zijn de 

mensen kwaad



kort





geen tijd





wees meteen 

duidelijk



?



?







toon foto’s 

en video’s









toon mensen









HOE MEER KLANTEN?

lok reactie uit

praat terug

kort en duidelijk

foto’s

mensen



HOE MEER KLANTEN?

achter de schermen

emotie

verhalen

ambassadeurs

geen promotie

wees zichtbaar



achter 

de schermen





emotie













brei verhalen



vanaf het 

eerste idee



tot na de 

activiteit



















SOCIALE MEDIA

publiek = ambassadeurs



















geen promotie



niet alleen aankondigingen





niet alleen 

over jezelf





deel zoveel mogelijk



speel in op 

de actualteit



maak jezelf 

zichtbaar









HOE MEER KLANTEN?

achter de schermen

emotie

verhalen

ambassadeurs

geen promotie

wees zichtbaar



Adverteren

Facebook



BIJZONDERE KENMERKEN

FACEBOOK

selecteert

adverteer



Facebook selecteert



MEER REACTIES MEER LEZERS



MINDER REACTIES MINDER LEZERS



adverteer







BIJZONDERE KENMERKEN

FACEBOOK

selecteert

adverteer



ONTHOU VOORAL

mond-tot-mondreclame

lok reactie uit

maak jezelf zichtbaar

praat terug

geen promotie

adverteer op Facebook



rudy@publiekcentraal.be

@rudypieters

@publiekcentraal






