
ONLINE

ZICHTBAARHEID

WEEK 7

WAT GA JE LEREN?

Welk social media kanaal het beste bij je past

Hoe je interessant wordt voor volgers

Waar je aan moet denken bij een website



Durf jezelf te laten zien op

social media. 

Creer interactie met je volgers.

Plan je berichten in.

TIPS
NOTITIES

MASTERCLASS THALIA
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Ga live tijdens de opbouw van een opdracht of wanneer je aan het

shoppen bent voor een feest

Plaats een poll op Instagram stories en ontdek wat jouw volgers leuk

MAAK JEZELF ZICHTBAAR OP SOCIAL MEDIA

ZICHTBAAR OP SOCIAL MEDIA
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Leuke onderwerpen en tips die ik kan

delen op social media:

Deze weetjes kan ik delen over

mijzelf:

Ga l i ve  t i jdens  de opbouw van een opdracht  of  wanneer  je  aan
het  shoppen bent  voor  een feest
P laats  een pol l  op Ins tagram stor ies  en ontdek wat  jouw vo lgers
leuk  v inden
Gebru ik  de v raagst icker  om hun mening te  horen

MAKKELIJK EEN WEBSITE MAKEN

www.wix .com
www. j imdo.com
www.squarespace.com
www.weebly .com
www. jouwweb.n l

http://www.wix.com/
http://www.jimdo.com/
http://www.squarespace.com/
http://www.weebly.com/
http://www.jouwweb.nl/


2

Inspirerende
quote

1

Introduceer
jezelf

4

Jouw favoriete
product

3

Klant
recensie

5

Waarom je
gestart bent

7

Stel een vraag
aan je volgers

6

Foto van een
opdracht

9

Foto van je
werkplek

8

Achter de
schermen

10

Wie inspireert
jou?

12

Tag iemand
uit de business

11

Deel een actie
of aanbieding

14

Jouw favoriete
thema's

13

Deel een leuk
nieuwtje

15

Deel een
handige tip

17

Bedank je
volgers

16

 2 waarheden,
1 leugen

19

Jouw favoriete
opdracht

18

Foto van jou
aan het werk

20

Stel een vraag
aan je volgers

22

Een merk dat
je gebruikt

21

Deel een poll
in je stories

24

Vertel wat je
vandaag doet

23

3 weetjes over
jou

25

Foto van een
blije klant

27

Beantwoord
een vraag

26

Deel een
recensie

29

Before and
after

28

Deel een
handige tip

30

Jouw favoriete
quote

30 DAGEN SOCIAL MEDIA PLANNER
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