MEER IMPACT OP
SOCIAL MEDIA
3 PAKKETTEN VOOR MEER EXPOSURE EN LEADS
OP SOCIAL MEDIA

SOCIAL
MEDIA
Zie je potentie in social media,
maar heb je onvoldoende tijd om
alles bij te houden?
Vind je het lastig om jouw
doelgroep te binden en te boeien
op social media?
Kun je wel wat hulp gebruiken om
top-of-mind te worden bij jouw
doelgroep?

3 PAKKETTEN
Het juist inzetten van social media
kan onder andere zorgen voor:
meer website verkeer, meer leads,
meer verkopen en een grotere
naamsbekendheid.
Om je hierin te ontzorgen en je
online te helpen groeien hebben
we 3 pakketten samengesteld.
Op deze manier kun je al met een
minimale investering starten met
meer impact op jouw social media
account(s).

Lees snel verder

STAY
CONNECTED
Opvallen tussen alle andere social
media berichten?Herkenbaar zijn
voor jouw doelgroep?
We vertalen jouw huisstijl naar
Social Media Templates. In plaats
van dat je hier nu zelf actief mee
aan de slag gaat, komt er 1 maal
per week een post op jouw social
media accounts. Uiteraard in
overleg, maar het werk dat doen
wij!
WAT KRIJG JE?
5 templates voor Berichten op
Instagram, Facebook en LinkedIn;
2 voor het delen van Afbeeldingen,
2 voor het delen van Tekst,
1 voor het delen van een Quote of
Review
Wekelijkse plaatsing van 1 social
media post op jouw social media
accounts (Facebook, Instagram en
LinkedIn)

€299,excl. BTW/maand

VERTEL ME MEER

EXPLORE
Opvallen tussen alle andere social
media berichten en contact leggen
met jouw doelgroep? Stop dan niet
bij het delen van berichten op
social media, maar zet net dat
stapje meer. Betrek jouw doelgroep
bij jouw werkzaamheden door het
schrijven van een Blog. We snappen
dat het schrijven van een Blog niet
makkelijk is. Wij nemen dit graag
van je over.
WAT KRIJG JE?
Alles uit pakket ‘Stay Connected’
Maandelijks 1 Blog van max. 500
woorden. Wij plaatsen het blog en
delen dit 2x op jouw social media
accounts (Facebook, Instagram en
LinkedIn)

€599,excl. BTW/maand

VERTEL ME MEER

EXPAND
Jij gaat voor die stap extra.
Opvallen, Interactie en Connectie.
Hoe? Door online aanwezig te zijn,
kennis en informatie te delen via
een Blog en gericht contacten
leggen op LinkedIn. Jij zorgt voor
de input die we nodig hebben en
wij zorgen voor de rest.
WAT KRIJG JE?
Alles uit pakket ‘Explore’
LinkedIn Automation voor een
automatische groei in jouw aantal
connecties
Gepersonaliseerde images voor een
persoonlijke aanpak

€999,excl. BTW/maand

VERTEL ME MEER

