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Hello,  
this is me

Larissa Kramer

• Managing Director 

• social Strategie 

• Instagram addict 

• Maak van likes business 



Some Facts

Nederland
Instagram heeft dagelijks  
meer dan 2,7 miljoen actieve  
gebruikers in Nederland 

Instagram is het snelstgroeiende  
sociale netwerk in Nederland 

Meer dan 70% van de bedrijven  

gebruikt Instagram 

Dat is ruim 

2 x meer dan  

Snapchat



500 miljoen Instagram  
accounts gebruiken  
stories dagelijks 

50% geeft aan dat zij 
een product online 
willen kopen nadat ze 
een Story hebben 
gezien.

31% gaat naar een winkel 
om het product te kopen, 
nadat ze het op een story 
hebben gezien.

Some Facts

Ipsos ONDERZOEK



Back to storiesBack to stories



‘insta Stories laten 
je het hier en nu 

met iemand 
meebeleven. En 

morgen? Dan beleef 
je weer iets 

nieuws.’ 

Waarom tijdelijke 
content maken?

Business

Quote uit Instaproof.  

Auteurs: Kirsten Jassies en Joyce Nafzger 



a format that  

meets people  
where they are…  



Welke kansen bieden Stories?
in het nieuwe algoritme

3 factoren algoritme

• Interesses 

• Nieuwheid 

• relatie

sales

organ isch  bere ik

interact ie  

W IE  I S  JE  
PUBL I EK…



wie gebruikt er al 

instagram stories  
anderS dan BTS?



van adhoc naar formats



FORMATS

TV

TV RADIO
PRINT

Youtube formats Netflix your content



Emotie

W!r voldoet "n goed 
format !n?

W!r voldoet "n goed 
format !n?

Herkenbaar

SIMPEL

Herkenbaar

SIMPEL

OnuitputtelijkOnuitputtelijk

OrigineelOrigineel

AuthentiekAuthentiek 

Vaste 
Elementen

Vaste 
Elementen

Emotie

Youtube formats Netflix your content



CasesCases



AH Instabonus
Stopping power

• ELke maandag komt een nieuwe  
 InstaBonus online 

• Doel: vooral laten zien welke  
 producten in de bonus zijn en  
 jonge fans entertainen



IKEA NEDERLAND
Tips

 interieur designers geven   
 tips bij het op ruimen van je huis



FELLA SWIM
USER GENERATED CONTENT

VOEG  JE  HU I SST I J L  
WEL  TOE

MAAK  GEBRU IK  
VAN  DE  FUNCT I ES

Het  hoeft  
geen  perfect  

plaatje  te  z i jn



FEIT EN FABEL
GAMIFICATION

• TWEEWEKELIJKS WORDT ER EEN  
QUIZ GEPLAATST 

• AANSLUITEND LONG FORM OP  
IGTV UITLEG OP DE ANTWOORDEN



Waar zet je stories voor in?

Business

• user-generated content 
• BTS 
• TIPS & TRICKS 
• reviews Product / dienst 
• Voor een spel (Poll, quiz) 
• PROMO’S 



connecting in real time
Bedenk altijd wie je bent, 
wat je jouw volgers wil 
vertellen en hoe je zo 
relevant mogelijk kan 
zijn voor je volgers.

But first things first
Doelen bepalen



“BOVENAL IS HET BELANGRIJK DAT 

JE formats ONTWIKKELT DIE 

AANSLUITEN BIJ DE vr!gstu#en 
VAN JE DOELGROEP”



zorg voor brand 
guidelines passend bij 
9:16

02

01 ontwikkel bij start 
een a twee formats

03 maak het Insta proof



Aan de slagAan de slag



9:16?9:16?
Guys… this is so  

wrong



325 M
Followers

Aan de slag

Tips & Tricks

• verkoop de story in beeld nummer 1 
• Zorg voor een spanningsboog 
• Maak het snappy, droge humor werkt 
• Zorg dat je story tikkend te volgen is 



be creative
verwachting



APPS

Editing insta stories

Creative  

market

Canva

Unfold

Over

Hypetype

Videoleap



branded gifjes

maak je merk menselijk



wel of geen 
geluid?



Zorg dat je stories net zo goed 
klinken als dat ze eruit zien. 60% 
van de stories worden met het 

geluid aan gekeken.

Tip!



advertentiesadvertenties 



1-60 sec02

01 9:16

20% tekst03



dunkin Donut
polling sticker ad

20%  m inder  CPV kosten   
b i j  de  story met  

poll  st icker  vs  zonder

20%  van  de  mensen  d i e  de   
story bekeken ,  stemde  op de  

poll  st icker



kayak
filters

5x  meer  sales  convers i es  
vs  de  post  ads

50%  verhog ing  in  overall  
RO I  b i j  gecomb ineerde  in zet  

van  feed  en  stor i es



i$ovatiesi$ovaties



shopping tag voor 
influencers

02

01 checkout

AUDIOSTICKER03



resumeresume



‘vergeet perfectie en ga 
voor een goed verhaal 

passend bij je 
doelgroep’



maak formats02

01 doelgroep

frequent plaatsen03

advertisement

04 GEBRUIK FUNCTIES

05



Snip Snap on Social B.V. 
Coolsingel 104 

3011 AG ROTTERDAM 

www.snipsnaponsocial.nl 
info@snipsnaponsocial.nl

http://www.snipsnaponsocial.nl
mailto:info@snipsnaponsocial.nl

