
5 social media tips van MIIX
Scroll down for the English version.

Hierbij wat tips om jouw socialmediakanalen efficiënt en professioneel te managen en
nét even meer uit je social media presence te halen.

1. Lift mee met influencers
In iedere branche zijn wel een aantal grote influencers te vinden. Dit kunnen bekende
personen zijn, maar ook grote merken of organisaties. Jij kunt meebewegen op het
succes van deze pagina’s door regelmatig te reageren onder posts van influencers die
relevant zijn voor jouw doelgroep. Voor een bedrijf in sportartikelen kan het bijvoorbeeld
slim zijn om onder de posts van een bekende topsporter te reageren om opgemerkt te
worden door de doelgroep.

2. Bedenk relevante inhakers
Inhaken is een bekende term in de social media marketing wereld en dat is niet voor
niets. Inhakers kunnen namelijk, mits ze goed worden ingezet, als een raket gaan en heel
veel engagement opleveren. Maar wat zijn inhakers dan? Een inhaker is een post
waarmee ingespeeld wordt op een actuele gebeurtenis of trend. Zo kun je leuk inspelen
op bijvoorbeeld Moederdag, Pasen of iets geks als Popcorn dag. Er zijn online
verschillende inhaakkalenders (http://www.jaarkalender.nl/inhaakkalender/) te vinden
waarop allerlei momenten staan waarop je kunt inhaken. Hiernaast is het ook goed om in
te haken op een relevante recente gebeurtenis. Kijk maar eens naar onderstaand
voorbeeld van Oreo, waarbij zij inhaken op de corona crisis.

Link: https://twitter.com/oreo/status/1262833546210787329
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3. Maak een contentkalender en plan je posts in
Voor veel ondernemers staat social media wat lager op de prioriteitenlijst en hierdoor
komt het vaak voor dat zakelijke socialmediakanalen stilvallen. Dit is heel begrijpelijk, zij
hebben het al druk genoeg met allerlei andere dingen. Hierom is het handig om
maandelijks een contentkalender te maken en de posts in te plannen. Op deze manier
bundel je je tijd en hoef je in principe maar één keer per maand even aan je social media
te zitten. Online zijn verschillende contentkalender templates te vinden maar kies er
vooral een die jij handig vindt. Tegenwoordig kun je geheel gratis posts inplannen op
Facebook en Instagram via Creator Studio. Super handig, aangezien je hier voorheen vaak
een (betaald) extern programma voor nodig had. Om te posten op andere
socialmediakanalen zoals LinkedIn heb je helaas nog wel een extern programma nodig.
Je zou ook kunnen overwegen om de momenten waarop je wilt posten in te plannen in je
agenda met een melding zodat je de post alleen nog hoeft te plaatsen. Op deze manier
bespaar je toch nog veel tijd in tegenstelling tot steeds losse posts maken. Kost het
managen van je socialmediakanalen je, ondanks deze tips, toch nog te veel tijd en stress?
Dan helpen we je heel graag vanuit MIIX! Kijk hier voor meer informatie:
https://www.miixagency.com/socialmediamanagement

4. Kwaliteit boven kwantiteit
In de vorige tip hadden we het al over dat je socialmediakanalen niet stil moeten vallen,
het is echter ook belangrijk dat je niet te veel druk op jezelf legt om te vaak te posten. Het
is het beste om hier een goede balans in te vinden. Heb je heel veel kwalitatief goede
content beschikbaar en leuke ideeën, post dit dan vooral. Heb je dit niet, ga dan niet
posten omdat het “moet”. Volgers kunnen hier makkelijk doorheen zien. Kwaliteit is
belangrijker dan kwantiteit.

5. Wees toegankelijk
Mensen zijn sociaal ingesteld en vinden het fijn om menselijk contact te hebben. Zo ook
jouw volgers. Probeer in je content een goede balans te vinden tussen professioneel en
toegankelijk en ga af en toe in de reacties eens het gesprek aan met je volgers. Een
winkelier maakt bijvoorbeeld toch ook een leuk praatje in de winkel met klanten?
Waarom dan niet op social media?
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5 social media tips from MIIX
Here are some tips to manage your social media channels more efficiently and
professionally in order to get more out of your social media presence.

1. Make use of influencers
There are a number of major influencers in every industry. These can be famous people,
but also brands or organizations. You can keep up with the success of these pages by
regularly responding to posts from influencers that are relevant to your target audience.
For a sporting goods company, for example, it can be smart to respond under the posts of
a well-known top athlete in order to be noticed by the target group.

2. Anticipate
Posts that anticipate smartly to relevant events can generate a lot of engagement. There
are many options, you could respond to, for example, Mother's Day, Easter or something
crazy like Popcorn Day. There are various calendars online
(https://www.sendible.com/social-media-holiday-calendar) showing special days
throughout the year. It can also be smart to respond to a relevant recent event. Take a
look at the example below from Oreo, where they pick up on the corona crisis.

Link: https://twitter.com/oreo/status/1262833546210787329

3. Create a content calendar and schedule your posts
For many entrepreneurs, social media is low on the priority list, which means that
business social media channels often come to a standstill. This is very understandable,
entrepreneurs are busy enough with all kinds of other tasks. This is why it could be useful
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to create a content calendar every month and to schedule the posts. In this way you
bundle your time. Various content calendar templates can be found online, but choose
one that you find useful. Nowadays you can schedule posts to Facebook and Instagram
for free via Creator Studio. Super handy, since you needed a (paid) external program for
this in the past. Unfortunately, you still need an external program to post on other social
media channels such as LinkedIn. Does managing your social media channels still cost
you too much time and stress, despite these tips? Then we are happy to help you! View
this page for more information: https://www.miixagency.com/socialmediamanagement

4. Quality over quantity
In the previous tip, we already mentioned that it is important that your social media
channels don’t come to a standstill, but it's also important that you don't put too much
pressure on yourself to post too often. It is best to find a good balance here. If you have a
lot of high-quality content available and great ideas, definitely post them. However, if you
don't have this, don't post because you “have to”. Followers can easily see through this.
Quality is more important than quantity.

5. Be accessible
People are socially oriented and enjoy human contact. Try to find a good balance in your
content between professional and accessible and occasionally start a conversation with
your followers in the comments. A shopkeeper also has a nice chat with customers in the
shop, right? Then why not on social media?
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