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‘’Groei simpel 
van een paar 
honderd  
naar  
100.000 
Facebook fans’’w 



WELKOM	  

	   	  Niels	  Tel	  
	  
•  5	  jaar	  ondernemer	  
•  Meerdere	  social	  
media	  bedrijven	  

•  Adviseer	  MKB+	  
Noord-‐Nederland	  





‘’Ik wil keihard 
groeien op 
social media!!’’ 
- jij 







Programma: 
 
-  De Kistenkoning: klantencase 
-  Waarom zo’n enorme groei?  
-  Analyse 
-  Onze huidige content strategie 
-  Onze huidige advertising strategie 
-  Aanbevelingen 
-  Q&A 























Hoe	  groot	  is	  De	  Kistenkoning	  dan?	  

42.000	  fans	  

209.000	  fans	  

85.000	  fans	   86.000	  fans	  

38.000	  fans	  

147.000	  fans	  





Actuele	  resultaten	  

	  
•  177.674	  gebruikers	  laatste	  half	  jaar	  
•  Afgelopen	  ½	  jaar	  komt	  ruim	  40%	  van	  al	  het	  
website	  verkeer	  uit	  Social	  Media:	  	  
77.013	  

•  Waarvan	  97,3%	  uit	  Facebook,	  1%	  Pinterest	  en	  
0,76%	  Instagram	  



Hoe is De 
Kistenkoning 
zo hard  
GEGROEID? 







‘Groei’? 
Waar sta je nu? 
 
 -> Ambitie 



Analyseer.. 



Analyseer	  

•  Huidige	  resultaten:	  organisch	  bereik,	  
interac[e,	  groei	  in	  likes,	  pagina	  sta[s[eken	  

•  Moment	  van	  plaatsen?	  Trail	  and	  error	  
•  Hoe	  ziet	  jouw	  doelgroep	  eruit?	  
•  Trends	  op	  Social	  Media	  gebied	  



Free	  analy[cs	  komfo	  

Engagement	  



Facebook	  
analy9cs	  
Pixel	  	  



‘’Facebook	  grootste	  sociale	  pla>orm	  
onder	  Nederlandse	  vrouwen’’	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  –	  ar%kel	  emerce.nl	  	   	  30-‐5-‐18	  

Hoewel	  Instagram	  de	  afgelopen	  jaren	  sterk	  aan	  
terrein	  wint,	  blijkt	  Facebook	  nog	  steeds	  het	  
grootste	  sociale	  pla^orm	  onder	  Nederlandse	  
vrouwen..	  









Wat	  wil	  je	  dat	  het	  je	  oplevert?	  

•  Likes	  
•  Shares	  
•  Verkeer	  naar	  website	  
•  Berichtbereik	  
•  Invloed	  



Stel	  doelen	  op!	  	  

Social	  Media	  key	  perfomance	  indicators:	  
	  
•  Bereik	  
•  Klikken	  (CTR)	  
•  Interac[e	  %	  fan	  (shares/comments)	  
•  Conversies	  
	  
PAGINA	  FANS?	  



Pagina fans -> 
groei -> 
sneeuwbaleffect 



Wat is onze  
CONTENT 
strategie? 





Hoge	  interac[e	  
content	  

€	  likes	  kopen	  

€	  berichten	  
promoten	  

Like	  en	  win	  
ac[es	  

Samenwerking	  
(influencers)	  

2015	  -‐>	  

Samenwerking	  
met	  3en	  



Kwaliteit 
 
vs.  
 
Kwantiteit 

Promotioneel 
 
vs.  
 
Toegevoegde waarde 









Thumb	  stopping	  content	  
Less	  is	  more	   Relevant	  

Deel	  iets	  
waardevols	  

Nieuwsitems	  

Timing	  

Humor	  

Vraag	  iets	  

Juiste	  afme[ngen	  

Huiss[jl	  

Content	  met	  
personen	  

Likeable….	  



Focus	  op	  
community	  
groei!	  	  



Facebook	  groep	  =	  	  
community	  bouwen	  

•  Andere	  content:	  Do	  It	  Yourself	  
•  Loyaliteit	  
•  Aanbiedingen,	  ac[es	  
•  Elkaar	  inspireren	  



Influencers:	  lifestyle	  +	  echte	  community	  



Wat is onze  
ADVERTISING 
strategie? 



Doelgroepen	  

Vergelijkbare	  
doelgroep	  

Aangepaste	  
doelgroep	  

Eigen	  
selec[e	  





Aangepast	  doelgroepen	  

•  Interac[e	  met	  Facebook	  bericht	  
•  Video’s	  op	  Facebook	  bekeken	  
•  Alle	  website	  bezoekers	  
•  Website	  bezoekers	  pagina:	  steigerhout	  
•  Website	  bezoekers	  pagina:	  metalen	  meubels	  
	  
Look	  a	  like	  1%	  ,	  2%	  NL	  of	  België	  



Wat is jouw 
aanpassingsvermogen? 





Wat is goud waard? 

CREATIVITEIT.. 





Aanbevelingen: 
 
-  Leer de consument kennen 
-  Wees op de hoogte van FB 

ontwikkelingen & trends 
-  Analyseer je Facebook 
-  Stel doelen op… 
-  Trail and error: unieke content 
-  Ga aan de slag met inrichten van 

jouw Facebook funnel strategie 



 
-  Zit wekelijks om tafel met de 

social media betrokkenen 
-  Kijk om je heen hoe ‘grote’ 

merken hét doen!  
-  Aan de slag met micro 

influencers 
-  Heb een groot 

aanpassingsvermogen 
-  Check dagelijks: social media 

today, emerce.nl, Dutch 
Facebook groep (FB) 





www.nielstel.nl	  
	  



Stel je vragen… 
 
Q&A 


