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Doelstelling
In ons gesprek kwam naar

voren dat jullie de online

zichtbaarheid van

Vouwwagenaar graag op een

organische manier willen laten

groeien. Dit willen jullie doen

door de SEO van de website

te optimaliseren en social

media op een gerichte

manier te gebruiken. 

Het uiteindelijke doel is om de

doelgroep aan te spreken met

de geplaatste content,

waardoor er meer conversie

gegenereerd wordt. Dit kan

overgaan tot kopen bij

Vouwwagenaar inhouden,

maar ook het opvragen van

informatie.



Jullie doelgroep bestaat uit 2 leeftijdscategorieën.

Ik raad aan om voor beide doelgroepen aparte content te maken,

die je uiteraard wel op dezelfde Facebook pagina post. Ze

hebben namelijk andere behoeftes en interesses. Zo weet je zeker

dat je beide doelgroepen aanspreekt.

Doelgroep

Ouders met jonge kinderen

Jullie eerste doelgroep zijn

ouders met jonge kinderen van +-

30 jaar. Ze zijn op zoek naar een

leuke manier om met hun

kinderen op de camping te

staan. Ze zijn nog vrij flexibel

omdat hun kinderen nog niet op

school zitten. Ze hoeven hun

vakanties dus niet in de

schoolvakantie te plannen.

Gepensioneerden

De tweede doelgroep die jullie

aan willen spreken is de oudere

generatie tussen de 60-80 die

meer tijd hebben om op vakantie

te gaan. Voornamelijk als ze

gepensioneerd zijn en interesse

hebben om meer te gaan reizen.

Ook deze doelgroep is flexibel

omdat ze geen rekening meer

hoeven te houden met hun werk.



Het platform waar de doelgroep

het meest op gevonden wordt is

Facebook. Onder andere ook

omdat er op dit platform veel

groepen omtrent vouwwagens

aanwezig zijn. Hier zou je veel

zichtbaarheid vandaan kunnen

halen door daar af en toe wat

van je te laten horen.

Platform
Van de doelgroep ouders van 

+- 30 jaar zit 77% op Facebook.

Van de oudere generatie die

jullie willen aanspreken, tussen

de 60-80, zit 67% op Facebook.

Op Instagram ligt dit percentage

een stuk lager, voornamelijk

onder de ouderen. 

Ik raad aan om de Facebook Creator Studio te gebruiken voor

meer inzichten in de analytics van jullie doelgroep. Wie spreken

jullie aan met de content? 

Ook kun je hier je posts inplannen. Zo kun je meerdere posts

achter elkaar maken en een tijd en dag kiezen om deze te

plaatsen. Zo zorg je ervoor dat je niet vergeet te plaatsen, en je

regelmatig zichtbaar bent.

Deze tool vind je op business.facebook.com.



Model
See, think, do, care
Het See, think, do, care model zorgt ervoor dat je voor elke fase

van de customer journey de klant op de juist manier aanspreekt. Je

zorgt dat je voor elke fase content maakt en plaatst, zodat je elke

klant in de klanten reis aanspreekt. Ook hoop je dat de huidige

klant zich verbonden voelt met het bedrijf, zodat ze nog eens

terugkomen of Vouwwagenaar aanraden aan iemand anders.

 Kenmerken Boodschap Doelstelling

SEE

De doelgroep is

niet bekend met

het bedrijf.

Wie zijn we? Wat

bieden we?
Bereik

THINK

De doelgroep

heeft een

behoefte of

interesse, maar

kent het bedrijf

nog niet.

Unieke

eigenschappen

bedrijf en

producten

Verkeer

website/socials

DO

De doelgroep kent

de voordelen en

heeft het laatste

zetje nodig.

Actiegericht

(verkopen)

Conversies (koop,

volgen, informatie

aanvragen)

CARE Huidige klanten. Interactie uitlokken Betrokkenheid



Content pilaren zijn overkoepelende thema’s waaronder je jouw

content indeelt. Deze bepaal je aan de hand van jouw aanbod,

doelgroep en wat je deze doelgroep mee wil geven. 

Onder deze pilaren kun je content ideeën bedenken. Het is de

bedoeling dat je je voor 80-90% aan deze thema’s houdt. Zo

heeft jouw Instagram een bepaald doel, waardoor volgers weten

om welke reden ze je gaan volgen. 

Content
pilaren

Content pilaar 1

...

Content ideeën:

...

Content pilaar 2

...

Content ideeën:

...

Content pilaar 3

...

Content ideeën:

...



Datum      

Rubriek
De content

pilaar
    

Onderwerp

Het

onderwerp

van de post

    

Kanaal  Facebook     

Beeld

Beschrijving

van het

beeld

    

Call to

action

Wat vraag

je je volgers

te doen?

    

Content
kalender
Als je zou willen, zou je onderstaande content kalender in kunnen

vullen om per maand een hele duidelijke planning te maken van

wat je plaatst op social media. Dit is niet noodzakelijk. Het is

sowieso wel aan te raden om bepaalde dagen en tijden vast te

stellen om op te posten.



Het best kun je 3-7 relevante hashtags gebruiken voor Instagram,

en 2 hashtags voor Facebook. Door een kleine hoeveelheid

hashtags te gebruiken wordt de content meer gepusht door

Facebook en Instagram. Facebook ziet posts met veel hashtags

sneller als spam, vandaar de kleinere hoeveelheid. Daarnaast

doen Facebook en Instagram ook al meer aan SEO, dus de juiste

zoekwoorden gebruiken zorgt ervoor dat Vouwwagenaar vindbaar

blijft. Ik raad aan om gebruik te maken van hashtags die onder de

100k berichten bevatten. Bij grotere hashtags wordt je overspoelt

door posts waardoor je bericht nooit gezien wordt. Gebruik een

website zoals https://hashtagify.me/ om hashtag onderzoek te

doen.

Hashtags

Hashtags Vouwwagenaar

...


