
- Perfecte Start met Jouw-

Kick Ass Strategisch
Social Plan

To Blow Them All Away

Met een overtuigend en gestructureerd Social
Media Plan laat je precies zien hoe de inzet van
social mediakanalen gaat bijdragen aan het
realiseren van de belangrijkste doelstellingen.

Ready? Let's start!

✰  Kies met je rechtermuis voor Print en sla dit DIY Plan op ✰ 
Fijn als ik met je meedenk, kijk & schrijf? Ik help je graag >>                                   
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wat je allemaal krijgt:

1. Let's Start!

2. Management Summary

3. Social KPI's

4. Doelgroepen & Social Potentie

5. Social Customer Journey

6. Content & Campagnes

7. Social Resultaat

8. Budget

9. DIY of Uitbesteden?
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Dankjewel voor je download!
Om je te helpen met die eerste kick-start, geef ik je mijn DIY Social
Media Plan cadeau. Een gestructureerde basis met alle
hoofdstukken, onderwerpen en extra tips. Want goed beginnen is the
hardest part. Aan de slag jij!

Niet zomaar een Plan
Ik schreef en keek mee met tientallen
strategische plannen van
professionals als jij. Mijn aanpak bleek
keer op keer succesvol in het
overtuigen van collega's en
management. Kun jij nu dus ook.

Neverending Kennisdeler
Zoals je waarschijnlijk wel weet, is
'Teaching' mijn grote passie. Ik snap
hoe je online kanalen en -content
doelgericht inzet voor het realiseren
van bedrijfsresultaat. En ik deel die
kennis het liefst met talenten als jij.

 

Kim Swagemakers
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Management Summary
CHAPTER 1

Een korte samenvatting van het social media plan,
waarbij je vooral inhaakt op de uitdagingen van de
organisatie versus het beaamde resultaat wat je via
social media daaraan gaat bijdragen. 

Onderwerpen in dit hoofdstuk:

▢ Uitdaging Organisatie
Think: omzet, naamsbekendheid, zichtbaarheid,
leads …

▢ Waarom de inzet van social media hieraan een
logische bijdrage gaat leveren.

▢ Het te verwachten resultaat.
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1. Social kpi’s  
CHAPTER 1

In dit hoofdstuk geef je inzicht hoe de social
mediakanalen meetbaar kunnen bijdragen aan de
beoogde organisatiedoelstellingen.

Je geeft een overzicht van de organisatie/
marketingdoelstellingen, de (online) communicatie
doelstellingen en de vertaalslag naar haalbare en
meetbare social kpi’s.

Onderwerpen binnen dit hoofdstuk zijn:

▢ Organisatie/Marketingdoelstelling

▢ Communicatiedoelstellingen

▢ Online Doelstellingen

▢ Social KPI’s

Tip 1. Elke social kpi beschrijft: periode, doelgroep,
kanaal  en activatie.
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2. Social Doelgroepen  
CHAPTER 1

In dit hoofdstuk geef je inzicht in de belangrijkste
marketing- en/of communicatiedoelgroepen. En in de
belangrijkste stakeholders, influencers en ambassadeurs.

Doe uitgebreide research naar de doelgroepen op de de
diverse social mediakanalen en breng in kaart wat het
potentieel bereik is van de doelgroepen per kanaal?

Hoe groot is die potentie dan? En hoe gedragen zij zich op
die kanalen en welke vragen stellen ze?

Onderwerpen binnen dit hoofdstuk zijn:

▢ Onze Marketing / Communicatiedoelgroepen

▢ Belangrijkste doelgroep segmenten

▢ Potentie per doelgroepsegment per kanaal

▢ Conclusie: meest relevante kanalen

Tip. Reken de potentie per kanaal uit en maak
screendumps
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3. Customer Journey
CHAPTER 1

Hier leg je uit hoe je de relevante social mediakanalen
gaat inzetten om een zo groot mogelijk deel van de
potentiële doelgroepen te converteren naar de gewenste
doelstellingen.

Je beschrijft hierin de 4 fases van de social journey:

1. Awareness Fase
2. Interaction/Engagement Fase
3. Action/Conversie Fase
4. Recommendation/Ambassadeur Fase

Elke Customer journey beschrijft:

▢ De (Online) Doelstelling

▢ Het doelgroep segment bij die doelstelling

▢ Hoe je de relevante kanalen inzet

▢ De pijnpunten en behoefte van die doelgroep in de
Aandachts-, Interactie en Conversiefase.

▢ Welke content-thema's en campagnes daarbij horen.

▢ Welke ambassadeurs en eventueel influencers je gaat
inzetten.

Tip. Je hebt natuurlijk vele customer journey’s. Schets
de journey waarin je laat zien hoe je bijdraagt aan
relevant resultaat voor de organisatie.
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4. Content & Campagnes
CHAPTER 1

En nu mogen je ideeën eindelijk in je plan. Maar wel
alleen die ideeën die passen in de Customer Journey.
Welke content, contentvormen, planning en tools horen
hier allemaal bij? En wie doet wat? 

Onderwerpen in dit hoofdstuk zijn:

▢ Wat zijn de content thema's

▢ Welke contentvormen per kanaal

▢ De contentplanning

▢ Hashtagonderzoek

▢ Benodigde resources & tools

Tip. Blijf nog even weg van voorbeelden en ontwerpen.
Je wilt akkoord op de strategie en geen discussie over
kleuren en details.
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5. Social Resultaat
CHAPTER 1

Bewaar het resultaat voor het laatst. In dit hoofdstuk
praat je in cijfers en hier creëer je het meeste draagvlak.
Hoe ziet jouw UTM-bibliotheek eruit en hoe richt jij je
management-rapportages én campagne-rapportages goed
in? 

Onderwerpen in dit hoofdstuk zijn:

▢ Nulmeting van de huidige situatie omtrent de kpi's.

▢ Wat je gaat meten: UTM, social metrics, Google
Analytics.

▢ Te verwachten resultaten met bekende of
marktgerelateerde conversies.

▢ Conclusie: wat is de bijdrage van social media aan de
bedrijfsdoelstelling in cijfers over bijvoorbeeld 1 jaar

Tip. Voeg eventuele UTM-bibliotheek of een
voorbeeldrapportage toe als bijlage.
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5. Budget
CHAPTER 1

Direct nadat je inzicht geeft in het te verwachten
resultaat, praat je over budget. De mindshift die je hierbij
bij management creëert is van 'social media als
kostenpost' naar 'social media als investering'.

Onderwerpen in dit hoofdstuk zijn:

▢ Campagnebudget per kanaal

▢ Kosten Externe Resources & Tools.

▢ Intern team & uren overzicht.

Tip. Wanneer je nog nooit geadverteerd hebt op social
media, draai dan een testmaand met een testbudget
wat je intern afstemt.
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zal ik je helpen?

KLINKT SUPER! SHOW ME DETAILS >>

2 Ingrediënten zijn onmisbaar voor een kick-ass social media plan:

Kennis & Tijd

Aan jouw kennis twijfel ik geen seconde. Maar hoe fijn als ik met je
meekijk. Meedenk. Meeschrijf. Af en toe kritisch doorvraag. Je
toegang geef tot alle laatste ontwikkelingen. En uitgebreide
feedback geef op alles wat je hebt onderzocht en geschreven.

Klinkt je als muziek in de oren toch? Kers op de taart: na
goedkeuring breng je het kersverse plan meteen in de praktijk.

Onze deal is dan:

❶  Samen de Kick off ❷    Jij Schrijft ❸   Ik Optimaliseer

✰  Kies met je rechtermuis voor Print en sla dit DIY Plan op ✰ 
Fijn als ik met je meedenk, kijk & schrijf? Ik help je graag >>                                   

https://kimpact.nl/social-mediaplan-schrijven?utm_source=diysomeplan&utm_medium=leadmagnet&utm_campaign=socialmediaplan&utm_content=footerlink
https://kimpact.nl/social-mediaplan-schrijven?utm_source=diysomeplan&utm_medium=leadmagnet&utm_campaign=socialmediaplan&utm_content=footerlink

