FACEBOOK GIDS
IDEEËN OM TE PUBLICEREN VOOR KAPSALONS
REMINDER








Voeg uw gegevens toe aan uw pagina
Openingsuren, telefoonnummer, website, enz.
Plaats maximum 1 tot 2 publicaties per dag
Maar zorg voor minstens 2 publicaties per week
Varieer uw publicaties
Praat over de kapperswereld, producten, uw diensten, uw team, bepaalde
evenementen of geef lifestyle advies.
Link de publicaties met uw website
Analyseer de resultaten
Boost uw publicaties om uw resultaten te verbeteren (betalend)

TYPES EN IDEEËN OM TE PUBLICEREN
Publicaties die gelinkt zijn aan kapsels en creaties
In dit type publicaties kan het over verschillende dingen gaan zoals de kapsels die gemaakt
werden in uw salon of een vergelijking voor/na bijvoorbeeld. Gelieve voldoende te variëren
wat betreft de haarkleur en de kapsels waarover u communiceert.

Publicaties die gelinkt zijn aan het salon
Via deze publicaties kunt u nieuwe aanbiedingen of evenementen aankondigen die
plaatvinden in uw salon. Dit kan ook een aankondiging zijn van een eventuele renovatie of
vernieuwing van uw interieur in het salon. Daarnaast is een foto van het team ook altijd
welkom. Aarzel niet om hieraan een humoristische toets te geven zoals op de rechtse foto te
zien is.

Publicaties die gelinkt zijn aan (een) product(en)
Promoot uw nieuwe producten of post enkele gamma’s die u aanraadt aan de klant. U kunt
ook over promoties communiceren die momenteel lopen in uw salon.

Lifestyle publicaties
U kunt ook publicaties posten met verschillende trends en kapsels die momenteel in de mode
zijn. Publiceer enkele tutorials of kappersadvies. Foto’s van bepaalde wereldsterren zijn vaak
ook een perfect middel om de mensen hun aandacht te trekken, net zoals onderwerpen die
gelinkt zijn aan gezondheid. Al deze inhoud kan aangeleverd worden door andere websites
zoals Elle, Vogue, enz.

Publicaties die gelinkt zijn aan belangrijke data
Denk eraan om te communiceren over belangrijke evenementen gedurende het jaar. In het
bijzonder Moederdag, Vaderdag, Valentijn, Kerstmis, Nieuwjaar zijn belangrijke data. Zoals
eerder gezegd, aarzel niet om af en toe een beetje humor te gebruiken.

Analyseer uw resultaten
Bekijk welke publicaties beter werken dan bepaalde andere. Houd ondertussen in gedachten
dat het ‘natuurlijk’ bereik (eerder organic reach genoemd) van uw publicaties -de proportie
van de mensen die de publicatie bekijken zonder hiervoor te betalen- zeer weinig zal zijn
vergeleken met het aantal personen die u volgt.

Boost uw publicaties
Wij hebben reeds op voorhand vermeld dat het ‘natuurlijk’ bereik van uw publicaties eerder
klein zal zijn. Een manier om het bereik toch te verbeteren is het boosten van uw publicatie.
Dit is betalende publiciteit. Om dit in werking te stellen moet u een bepaald budget toewijzen
aan de publicaties die u wenst te boosten. Wij stellen een budget tussen 5-10 euro voor om
een aanzienlijk resultaat te verkrijgen. Doe dit niet voor elke publicatie. Reserveer deze
methode enkel voor belangrijke aankondigingen of als u wenst promotie te maken voor een
product/evenement.

