
HOE ZET IK VIDEOGRAFIE IN?

Hey you, wat goed dat je 
aan de slag wil gaan met 
videomarketing! 
Ik weet zeker dat dit de 
zichtbaarheid van jouw bedrijf 
gaat verhogen. Maar hoe zet je 
videografie in als marketingtool? 
Ik heb deze cheat sheet voor je 
gemaakt, zodat je weet waar en 
hoe je jouw video zichtbaar kunt 
maken. 

Waar wacht je nog op? 

Esmee Doppenberg
Esmee Visuals
esmeevisuals@hotmail.com

esmeevisuals.nl
@esmeevisuals

INSTAGRAM
Op Instagram zijn er 2 manieren 
om jouw video te laten zien: via 
Reels en IGTV.
Reels zijn korte video’s van 15 tot 
30 seconden die erg veel mensen 
kunnen bereiken via het algoritme, 
IGTV is handig om langere video’s 
(1-10 minuten) te uploaden.

Vergeet zeker geen hashtags 
te gebruiken die binnen jouw 
branche en het onderwerp van 
de video passen, en de personen/
producten te taggen die in de 
video te zien zijn. Ook is het handig 
om jouw video te delen in je 
verhaal, zodat jouw video veel 
gezien wordt. 

Meer over het inzetten van 
Instagram als marketingtool? 
Vraag jouw Instagram guide 
aan op esmeevisuals.nl/
instagramguide.

FACEBOOK
Jouw video laten zien aan jouw Facebook 
volgers is natuurlijk een must. Upload 
de video op jouw tijdlijn, en schrijf er 
een pakkende tekst bij. Vermeld jouw 
contactgegevens en jouw website in de 
tekst, zodat klanten gemakkelijk meer 
informatie kunnen aanvragen.

YOUTUBE
YouTube is een goed platform om vindbaar 
te zijn op Google. Upload jouw video, en 
geef het een duidelijke naam waar jouw 
(potentiële) klanten naar zouden zoeken. 
Zorg dat de thumbnail duidelijk en pakkend 
is, en gebruik zoekwoorden en tags in de 
beschrijving van jouw video. Ook zou je 
deze video kunnen delen op bijvoorbeeld 
jouw website.

WEBSITE
Bewegend beeld op jouw website is echt 
een eyecatcher. Mensen blijven nét even 
langer hangen wanneer er een video 

voorbij komt. Ook kun je op deze manier je 
diensten, producten of het gezicht achter 
je bedrijf kenbaar maken. Video zorgt voor 
een vertrouwensband met jouw klanten, 
die vervolgens sneller geneigt zijn om jouw 
producten te kopen. Plaats die video dus 
zeker op de homepage zou ik zeggen!

E-MAIL
Een persoonlijke manier om klanten te 
benaderen is het gebruiken van video 
in jouw e-mail marketing. Vertel of laat 
hetgene zien wat je normaal in tekst zou 
verwoorden. Bonuspunten: laat merken 
dat de video speciaal voor hen gemaakt 
is door bijvoorbeeld hun naam te noemen. 
Zo zorg je ervoor dat jouw klanten zich 
gehoord voelen.

Genoeg manieren om jouw video in te 
zetten dus! Hulp nodig bij het realiseren 
van jouw videomarketing, of een 
bedrijfsvideo laten maken om jouw 
zichtbaarheid te verhogen? Neem dan 
zeker contact met me op.



VOOR WELKE DOELEINDEN?

 
Voor welke doeleinden kun je videomarketing 
inzetten? Video is heel breed, en je kunt 
er elke doelgroep mee aanspreken. De 
gegeven voorbeelden kunnen dan ook geheel 
aangepast worden op jouw klanten en naar 
jouw branche. 

INFORMATIE
Je kunt video inzetten om relevante informatie 
en tips over jouw producten en diensten te 
geven. Je kunt bijvoorbeeld de nieuwe collectie 
die in de winkel hangt in detail laten zien en 
hier informatie over geven.

VOORSTELLEN
Bewegend beeld is hetgene wat het dichtst bij 
een persoonlijke ontmoeting komt. Daarom is 
het een goede manier om jezelf voor te stellen 
aan jouw klanten, en het gezicht te laten zien 
achter jouw bedrijf. Hierdoor zullen klanten 
je sneller vertrouwen, en bouw je sneller een 
band op. 

WERKPLEK
Laat jouw pand of werkplek zien doormiddel 
van een video. Zo zien jouw volgers waar de 
producten/diensten die jij levert vandaan 
komen. Een kijkje in de keuken dus. Ook dit wekt 
vertrouwen, en zal ervoor zorgen dat klanten 
sneller tot kopen overgaan.

TESTIMONIAL
Hoe heeft jouw klant het product/de dienst 
die jij hebt geleverd ervaren? Laat klanten een 
video testimonial/review inspreken, waarin 
ze hun postieve ervaring delen. Zo weten 
jouw toekomstige klanten wat ze kunnen 
verwachten.

ACHTER DE SCHERMEN
Hoe wordt jouw product gemaakt, en hoe 
komt jouw dienst tot stand? Geef jouw 
volgers een kijkje achter de schermen van het 
productieproces. Dit zullen ze zeker interessant 
vinden.

PROBLEEM OPLOSSEN
Benoem het probleem wat jouw klanten 
tegenkomen, en zorg ervoor dat jouw product/
dienst een oplossing biedt. Zorg ervoor dat 
jouw klanten zich gehoord voelen. Begrip en 
inlevingsvermogen zijn key. Wanneer je hier 
een video over maakt, voelt het alsof je hen 
persoonlijk aanspreekt en laat je weten dat je 
met ze mee denkt.

Conclusie: vertrouwen is een belangrijk 
aspect in het verkopen van jouw diensten. 
Video zorgt voor meer vertrouwen, is 
persoonlijk en multi-inzetbaar. Daarom is het 
een onmisbaar aspect in jouw marketing. 

Ben jij klaar om meer zichtbaarheid te creëren 
voor jouw bedrijf?

Vergeet mijn Instagram niet te volgen 
voor meer tips over zichtbaarheid en het 
ondernemerschap. 

@esmeevisuals


