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Wij zijn Nadeche Verleijsen en Simone van Andel, founders
van Hazel & Vanilla. Twee gedreven en creatieve young
professionals met een gedeelde passie voor social media en
contentcreatie.
Social media is niet meer weg te denken uit ons leven. Door
middel van social media bouw jij als onderneming een
duurzame relatie op met je klanten en wek je interesse bij
potentiële klanten.
Voor veel bedrijven kan het lastig zijn om creatieve content
te bedenken en te creëren. Daarnaast is er vaak gebrek aan
tijd en kennis op dit gebied.
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Een groter bereik op jouw
social media kanalen

....

Meer online zichtbaarheid

....

Een duurzame relatie met je
klanten hebben

....

Het aantrekken van nieuwe
klanten
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Dat klinkt wel goed hè? Deze doelen zijn absoluut haalbaar!
Het inzetten van jouw social media kanalen kan zorgen voor
een veel groter bereik, een sterk imago en daarmee nieuwe
klanten.
Wij begrijpen dat het voor jou als ondernemer vaak veel tijd
kost om inspiratie te vinden voor jouw social media kanalen.
Daarnaast kan het voor velen ook een lastige klus zijn om
goede content te bedenken én te creëren.
Met het downloaden van deze cheatsheet zet jij in ieder
geval al een stap in de goede richting! Het is tijd om jouw
social media kanalen een boost te geven, zodat jouw bedrijf
ook online grote stappen kan gaan zetten!
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100 SOCIAL MEDIA
CONTENT IDEEËN
JOUW ULTIEME CHEATSHEET

Deel een interessante webinar
Gebruik een hashtag en ga daarmee viral
Vraag de mening van je volgers over een topic
Deel een motiverende quote
Zet een klant in het zonnetje
Interview een klant
Deel een inspiratiebron
Deel een afteller van een speciale gebeurtenis
Houd een leuke challenge
Maak eigen/persoonlijke GIFjes
Houd een quiz
Maak een waardevolle TikTok
Deel vacatures op een leuke manier
Zet een werknemer in de spotlight
Deel een office video
Laat zien wat jouw organisatie uniek maakt!
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Ga live (goed voor je algoritme!!)
Plaats een inspirerende/grappige quote
Introduceer (nieuwe) werknemers
Speel in op een actuele gebeurtenis
Maak een poll
Maak een behind the scenes video
Deel een blogpost van je website
Deel een post van een samenwerkingspartner
Deel een foto en informatie van je product/dienst
Creëer interactie met je volgers
Houd een winactie
Maak gebruik van influencers
Deel tips & tricks
Houd een Q&A op jouw story
Maak een video en zet deze op jouw IGTV
Deel interessante nieuwtjes uit jouw vakgebied
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Geef een waardevolle tip
Plaats een throwback of flashback
Promoot een/jouw event
Deel een relevante YouTube-video
Bedank je (trouwe) volgers
Vraag volgers om feedback/input
Deel een succes van jouw organisatie
Maak een tutorial
Deel een kortingsactie
Deel een persoonlijk verhaal
Deel positieve reviews van je klanten
Maak overzichtelijke “Hoogtepunten”
Geef een voorproefje van een nieuw product
Deel een inspirerende foto
Zet je volgers aan het denken
Deel een media-uiting over jouw organisatie
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Deel een interessante statistiek v.d. organisatie
Deel een interessante podcast
Speel in op een bijzondere (feest)dag
Deel een leuk feitje over jouw organisatie
Verwijs je volgers naar jouw nieuwsbrief
Deel achtergrondinformatie over jouw werkveld
Word de blogger/vlogger van jouw bedrijf
Maak een campagne voor op je socials
Interview een belangrijk persoon in de branche
Laat een autoriteit spreken
Deel feiten en fabels over jouw vakgebied
Deel een handleiding/video over jouw product
Laat zien wat de werkwijze is van jouw bedrijf
Bespreek veelgemaakte fouten
Kondig een speciaal aanbod aan
Speel in op vakanties
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Maak een ebook
Maak how to’s
Deel reviews van tools die je zelf gebruikt
Deel gratis weggevers
Maak templates voor je volgers
Deel een waardevolle enquête
Deel “een dag in het leven van”
Houd een webinar
Zet interessante weetjes in een infographic
Gebruik user generated content
Deel nieuws: nieuwe methoden, nieuw pand etc.
Maak een before and after van iets
Deel een grappig weetje (over jouw bedrijf)
Laat jouw werkplaats zien
Deel hoe jij om gaat met bepaalde situaties
Maak content die jouw doelgroep wil zien/horen
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Deel een DIY
Plaats een stelling
Maak een keuzepost
Maak een boomerang video
Laat een teaser zien
Maak een carrousel post
Maak een bedrijfsvideo
Laat zien waarom werken in jouw bedrijf leuk is
Maak een 360 graden post (op Facebook)
Maak gebruik van relevante hashtags
Deel jouw webshop/website op je socials
Laat interessante samenwerkingen zien
Maak een 3D post (op Facebook)
Laat zien waar jouw product gemaakt wordt
Laat zien op welke manier jij duurzaam bent
Vraag meningen over nieuwe ontwikkelingen
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Laat zien waar jouw bedrijf voor staat
Repost posts van volgers die je getagd hebben
Deel een “customer view”
Deel de voordelen van jouw product/dienst
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Het is fantastisch dat jij de eerste stap hebt gezet om van
jouw bedrijf online een succes te gaan maken! Deze 100
social media content ideeën gaan jou hierbij zeker mee op
weg helpen.
Heb je nou de tijd en/of skills niet om deze ideeën te
realiseren? Ook daar is een oplossing voor!
Wij van Hazel & Vanilla helpen je graag om jouw
online zichtbaarheid te vergroten. Dit doen wij door
content en online marketingcampagnes te bedenken en te
creëren voor jouw social media kanalen. Wij zijn jouw online
smaakmakers.
Neem een kijkje op onze website www.hazelandvanilla.nl en
neem vrijblijvend contact met ons op!

info@hazelandvanilla.nl
HAZEL
VANILLA
Simone&
0627592706
Nadeche 0637386294

