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#1
Verpak slechts één
boodschap in je bericht

Kies voor die boodschap die de lezer aanzet tot actie en
dus tot doorklikken. Wees duidelijk wat je wilt vertellen.
Laat de lezer niet zoeken en zeker niet met vragen zitten!
Ben duidelijk en verzorg je bericht goed. Laat iemand
anders je bericht even lezen voordat je op publiceren drukt.
Zo voorkom je die ene 'oepsie' spelfout in je bericht of krijg
je net nog een betere zin op papier.

#2
Zorg voor betrokkenheid
bij je bericht 

Denk vooraf na over mogelijke reacties die je kunt
uitlokken. Want, elke like en reactie zorgt voor meer bereik
van jouw bericht. Met meer bereik krijgen meer mensen
jouw bericht te zien op hun tijdlijn. Stel eens een vraag,
deel een mooie quote of laat een uitglijder of jouw
relaxmomentje op een dag zien. Wedden dat het meteen
voor heel veel hartjes zorgt.



#3
Zorg voor eigen content

Wees jezelf, dat is namelijk alles wat anderen op Facebook
willen zien. Zorg dat het gevoel over jouw merk, bedrijf,
product of dienst overkomt en blijft plakken. Laat jouw
bedrijf zien. Geef een kijkje achter de schermen of zet eens
een van jouw werknemers in de schijnwerpers. Facebook is
een social netwerk waar we graag het gezicht achter
iemand willen zien. Maak daar gebruik van. Een product of
dienst in de kijker zetten mag best, maar doe het niet
te vaak en niet te commercieel. Een leuke aanbieding, uitleg
over je diensten of een van je nieuwe producten/diensten
aanprijzen mag, maar doe het niet te vaak en wissel af met
andere content. Doe je dat niet, dan straft Facebook dat
onmiddellijk af en zie je het bereik van je berichten meteen
omlaag gaan.

.



#4
Zorg voor variatie en
reageer

Killer content is nooit hetzelfde. Varieer en wissel berichten
met foto’s en video’s of een link naar een interessant blog
artikel met elkaar af. En weet dat Facebook houdt van
video’s! Ze zorgen over het algemeen voor de meeste
betrokkenheid bij je volgers. Als er eenmaal gereageerd
wordt op jouw content, reageer dan ook. Juist door te
reageren leg je waardevolle contacten met je volgers. Niet
alleen goed voor de interactie, maar ook voor de band
tussen jouw merk en je volgers.

#5
Verras met unieke
content

Zorg dat jouw bericht van je scherm afspat! Als je het
budget hebt, schakel dan een fotograaf in. Heb je weinig
budget? Er zijn allerlei gratis stockfoto sites zoals, Pexels,
Pixabay en Unsplash waar je voor niks foto’s kunt
downloaden. Via Canva.com maak je in een handomdraai
de mooiste visuals helemaal in jouw huisstijl als het moet. Of
zet het in voor een mooie quote, voorbeelden genoeg te
vinden op Canva zelf. Een grote tekstkop op een foto kan
het bereik van je bericht een enorme boost geven.



Doe je voordeel met deze basistips voor de juiste content
op Facebook en zet die eerste stap in de goede richting
naar meer klanten via social media. Ga aan de slag met mijn
tips en vertaal ze naar jouw onderneming. Maak een goede
planning, wissel af en probeer uit wat wel en niet werkt. 
 
Heb je nog vragen of wil je graag met mij sparren?
 
Mail mij zeker even! Ik deel mijn ervaringen
met de juiste content op het juiste moment graag met je.
 
Heel veel succes!
 
Groetjes Nicole

nicole@redactiehuis.nl - www.redactiehuis.nl
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Knal met jouw killer content!


