
SoMax Social Event.
30 oktober 2018



for your business



● Pauline Quéré
● SR Social Media Consultant
● Sinds 2010 @ Maxlead

○ Facebook
○ Instagram
○ Snapchat
○ LinkedIn
○ Twitter

Dit ben ik.



● Funfacts
● Instagram Feeds
● Instagram Stories and highlights
● nametags
● Instagram ads
● Handige tools
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Waarde 
Instagram 1 mld 
in 2012 naar 100  
mld in 2018!

Aantal 
gebruikers van 10 
mln naar 1 miljard 
in 2018!



61 miljard gebruikers wereldwijd

Meer dan 4,5 miljoen NL gebruikers

25 miljoen bedrijfsprofielen wereldwijd

60% van de mensen ontdekt nieuwe 
producten via Instagram



7Grootste groep gebruikers is tussen 
de 18 en 34 jaar

Instagram posts krijgen 4x meer 
engagement dan Facebook posts

gebruikers zijn meest actief op 
weekdagen

Instagram adspend groeit 4x zo hard als 
Facebook adspend. 

1 miljoen maandelijkse 
adverteerders 

Foto’s met gezichten krijgen 2x 
meer engagement

Video’s krijgen 2x meer 
engagement dan foto’s
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Bedrijfsprofiel.
● Maak een bedrijfsprofiel aan voor:

○ Inzicht in statistieken

○ toevoegen van bedrijfsinformatie:

○ link naar je website

○ contact, adres, email adres, routebeschrijving

○ adverteren op Instagram 

● Doelstellingen voor organisch en betaald bereik:

○ awareness

○ sales

○ interactie

○ volgers

● Doelgroep (ontwikkel persona’s)

● Content keuze:

○ thema

○ Fotografie en video

○ kleur

○ filters

○ content kalender



9Link in BIO.

Linktree

https://linktr.ee/ of eigen link pagina maken!

https://linktr.ee/


10Maak een keuze; randen, kleur, filters...



11Afwisseling & consistentie.



12van 1 foto meerdere foto’s maken (Planoly app of Instagrid). 

@wearewildbloom@the_oa



13Van meerdere foto’s 1 foto maken: Layout app (Instagram). 



14See, Tap, Shop. 

● 90 miljoen gebruikers tikken iedere 

maand op een shopping tag

● max 5 producten per afbeelding

● werkt met de Product Feed die is 

gekoppeld aan je Facebook business 

manager

● Als je account is goedgekeurd en je hebt 

shopping ingesteld in de Instagram app 

kun je producten taggen 

https://www.maxlead.com/blog/see-tap-shoppen-op-instagram/ 

https://www.maxlead.com/blog/see-tap-shoppen-op-instagram/


15Analyse van Instagram Feed: Instagram Insights. 

Activiteit (1 week) Inhoud (all time) doelgroep (all time)



16Square Lovin tool (free).

● Andere tools:

○ Sprout

○ Social 

Bakers

○ etc..

Aantal Likes 
Average Likes per media

Beste tijd om te posten



17Instagram Stories.

● Idee is gejat  van Snapchat

● Sinds introductie van Stories in 2016 groeide gebruik van 

Instagram met 160%

● Verdwijnen na 24 uur 

● Kunnen toegevoegd worden aan hoogtepunten 

● Vertical video of vertical image

● 15 sec (of gebruik story cutter app)

● swipe up functie bij 10.000 volgers of bij advertising

● 400 Miljoen dagelijkse gebruikers

● Meer dan de helft van de gebruikers spendeert meer tijd 

in de Stories dan in de Feed



18Zoek de interactie met jouw volgers.

Poll slider poll vraag



19Stories Toevoegen aan hoogtepunten.

● Story gemaakt? Je kunt hem altijd toevoegen aan 

hoogtepunten.

● Maak een nieuw hoogtepunt

● Of plaats hem onder bestaand hoogtepunt >

hoogtepunt bewerken en selecteer de story die je eerder 

geplaatst hebt

● Indelen op diensten, producten, hashtags etc..



20Analytics voor Stories.

Ga naar je hoogtepunten en 
swipe omhoog op het 
hoogtepunt voor meer info



21Nametag.

● Swipe rechts op je Instagram profiel

● Ga naar nametag

● Pas kleuren aan 

● Deel je nametag 

● Onder jouw nametag is de optie om iemands nametag 

te scannen en direct te volgen



22Adverteren op Instagram.

● Koppel je Instagram profiel in je Facebook Business 

Manager bij settings

● Instagram is een plaatsing van je Facebook ad

● Upload eventueel een vierkante foto voor je Instagram 

Feed

● Kies alle plaatsingen en pas Stories aan (Facebook heeft 

dan  voldoende data nodig om te kunnen 

optimaliseren)

● Of maak een aparte adset voor je Instagram plaatsing in 

Stories



23Adverteren op Instagram Stories.

video 9:16 
(instagram 

stories 
placement)

video 1:1 (all 
placements) ● Brand 

Awareness
● call2action 

knop
● Lage cpm 

(rond €1/€2)
● Video format 

9:16 kan ook 
worden 
gebruikt voor 
Snapads 
(<10 sec)



Handige Instagram tools. 3

● Layout
● Preview (feeds)
● Grid maker (feeds)
● Snapseed (foto’s bewerken en tekst)
● Textswag (tekst)
● Instashot (foto’s bewerken)
● boomerang (stories feature)
● superzoom (stories feature)
● focus (stories feature)
● https://instacalculator.nl/ (IPM score)
● square lovin (analyse)

https://instacalculator.nl/


Thank you.



Heb je vragen naar aanleiding van het 
SoMax event of wil je dat we je helpen bij 

het opzetten van een mooie Social 
campagne? Neem dan contact op met 

Socialmedia@maxlead.com 


