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Voorwoord
Deze whitepaper is geschreven voor bedrijven die actief bezig zijn op Facebook of die
overwegen actief te worden op Facebook. In deze whitepaper zult u informatie vinden
over wat een Facebook pagina is en wat u er op commercieel gebied mee kunt doen.
We proberen de inhoud van deze whitepaper zo up-to-date mogelijk te houden, maar
met de snelle veranderingen is het mogelijk dat er soms onjuiste informatie in staat.
Mocht u merken dat iets niet meer klopt of heeft u suggesties, laat het ons dan zo snel
mogelijk weten.

Facebook
Facebook is het grootste social media netwerk wereldwijd. Niet alleen in Amerika,
maar ook in India, China en Nederland zijn er letterlijk miljoenen mensen actief op
deze sociale netwerk site. Maar wat is Facebook nu eigenlijk, hoe is het ontstaan en
wat kunt u er mee? Een antwoord op al deze vragen is terug te vinden in deze aflevering van de Social Media Blog. Aan het einde geven we u nog een aantal goede “tips &
tricks” om doeltreffender gebruik te maken van Facebook.
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Wat is Facebook nu precies?
Facebook is een vorm van social networking. Social
networking is het aanmaken van een persoonlijk
profiel op een website. Dit profiel wordt gevuld met
informatie over de gebruiker. Hierbij komen onder
andere interesses, merken, school en werkzaamheden
naar voren. Dit profiel kan gekoppeld worden aan andere
profielen met dezelfde interesses. Deze koppeling tussen
verschillende profielen bouwt een netwerk van personen.
Vandaar de naam; social networking. De meeste sociale
netwerksites richten zich op het vermaken en het in contact
blijven met vrienden, kennissen, collega’s en klasgenoten.
Naast berichten kunt u foto’s, video’s, gadgets en dergelijke delen
met anderen. Dit maakt social networking met name tot een veel
gebruikt netwerk onder jongeren. Maar social networking is nu ook
klaar voor commerciële doeleinden.
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Het onstaan van Facebook
Facebook is een social networking
platform. Het is opgericht door Mark
Zuckerberg op 4 februari 2004. Mark
Zuckerberg was een student op het
Harvard College in Cambridge in de
Verenigde Staten. Hij wilde graag dat
verschillende groepen binnen het Harvard College op een makkelijke manier
met elkaar konden communiceren. Hij
richtte Facebook op en accepteerde alleen studenten van zijn Harvard College
in Cambridge. Onder studenten echter
bleek het een groot succes te zijn en hij
besloot ook andere Harvard Colleges toe
te voegen. Korte tijd later werden alle
universiteiten van Amerika toegelaten
tot dit netwerk. Facebook groeide uit tot
een succesvolle social netwerk site onder
jongeren in Amerika.
In september 2006 besloot Zuckerberg om Facebook geheel openbaar te
maken. Hierop kon iedereen zich registreren. Sindsdien is het snel gegaan. Het
fenomeen Facebook spreidde zich uit
over de hele wereld. Niet alleen Amerikaanse studenten zijn actief op Facebook. Bedrijven in China, India en Europa
hebben tevens de weg naar Facebook
gevonden.
Mediabedrijven raakten geïnteresseerd.
In 2006 wilde Yahoo Facebook overnemen voor een miljard dollar. Zuckerberg
zag dit zitten en ging mondeling akkoord.
Uiteindelijk verlaagde Yahoo haar bod,
waarna Zuckerberg afzag van de overname. Na Yahoo volgden ook Google en
Microsoft, die het bedrijf van Zuckerberg
wilden overnemen. Van een overname is
echter nooit iets gekomen.
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Het gebruik van Facebook
Wat doet u nu eigenlijk als u een Facebook account hebt? Het antwoord hierop is heel simpel: u deelt interessante
en minder interessante feiten met uw
volgers. Dit kunt u doen door berichten
achter te laten op het zogeheten prikbord
(the Wall) of tijdlijn van zowel uw eigen
prikbord of tijdlijn (via status update) of
dat van andere gebruikers. Het prikbord
of tijdlijn verzamelt alle berichten die u
plaatst en alle berichten die uw volgers
hierop plaatsen. Het prikbord of tijdlijn is
dus een verzamelplek. Facebook heeft
nog veel meer mogelijkheden. U kunt een
video of foto posten, een link naar een
leuke website weergeven of spelletjes
spelen met uw vrienden.
Facebook is, zoals eerder besproken,
het grootste en bekendste social netwerk
dat we wereldwijd kennen. Er zijn maandelijks meer dan 966.203.160 gebruikers
actief op het netwerk. In Nederland heeft
Facebook 7.402.480 gebruikers.
Dit is slechts 49% van de totale Facebook gebruikers. Ter vergelijking: het
percentage gebruikers uit Amerika ligt op
70%. Dit zijn cijfers van november 2012.
Bent u benieuwd naar de totale groep
Facebook gebruikers op dit moment, ga
dan naar www.checkfacebook.com.
Om een totaalbeeld te krijgen van
Facebook zijn hiernaast de verdeling in
leeftijdscategorieën weergegeven. Waar
in de begintijd van Facebook de leeftijdsgroep 18-24 de grootste was, begint dit
een beetje bij te draaien.

De groep werkend Nederland (25 tot 54
jaar) is de laatste jaren explosief gestegen. Ook maken steeds meer ouderen een
profiel aan op Facebook. Dit zijn allemaal
signalen dat Facebook de komende jaren
zal blijven groeien onder gebruikers.
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Het aanmaken van een Facebook account
Feiten en cijfers zijn natuurlijk erg interessant. Maar wat voor een bedrijf meer van
belang is, is het aanmaken van een goede Facebook pagina. Hoe doet u dit en waar
moet u opletten. Op deze vragen zal in de komende pagina’s antwoord worden gegeven.
Voordat we
beginnen met het
aanmaken van een
account geven we
eerst uitleg over de
Facebook pagina’s.
U heeft hierbij
namelijk 2 keuzes:
een persoonlijk
profiel aanmaken
voor uw bedrijf
(waarbij u foto’s en
video’s kunt delen)
of een bedrijfspagina aanmaken.
Een bedrijfspagina
heeft meer
mogelijkheden ten
opzichte van een
persoonlijke pagina
bij Facebook en
daarom raden wij
een bedrijfspagina
aan.
Om een Facebook
bedrijfspagina te
maken, heeft u
eerst een persoonlijk profiel nodig. Een Facebook profiel kunt u eenvoudig aanmaken op www.facebook.
com. Een persoonlijk profiel maakt u aan onder uw eigen naam.
Hierboven is het registratiescherm van Facebook te zien. U voert de nodige gegevens
in. Bij voornaam en achternaam hoeft u niet per se uw eigen naam te gebruiken. U
kunt hier bijvoorbeeld ook de naam van uw bedrijf invullen. Als alles ingevuld is klikt u
op registreren. U heeft nu een persoonlijk profiel op Facebook aangemaakt.
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Een bedrijfspagina aanmaken
Nadat u een persoonlijk profiel heeft aangemaakt, kunt u een Facebook pagina voor
uw bedrijf maken. De makkelijkste manier om dit te doen, is door uit te loggen van uw
account en naar de startpagina van Facebook (www.facebook.com) te gaan. Hier ziet
u onder aan het registratieformulier voor een persoonlijk profiel “Maak een pagina”
zoals hieronder te zien is.

U wordt nu geleid naar het volgende scherm:

Hier kunt u kiezen wat voor een pagina u wil maken. Denk er aan dat u alleen een
pagina kunt maken als u de officiële vertegenwoordiger bent van het bedrijf waar u
een pagina over wil maken. Als bedrijf kunt u het beste kiezen voor lokaal bedrijf of
lokale plaats. Dit geeft u niet alleen de kans om uw bedrijfsnaam, maar ook contactgegevens op te geven. Als u alle gegevens heeft ingevuld, en u geklikt heeft op “Aan de
slag”, komt u op een pagina waar gevraagd wordt of u al een Facebook account heeft
of dat u er een wil maken. Hier kunt u inloggen met uw account en vervolgens wordt
de pagina op uw account aangemaakt. Een pagina is dus niet een los account, maar
een profiel die gelinkt wordt aan uw account en waar u nu de beheerder over bent.
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Groepen, pagina’s en profielen
Hoewel dit misschien als bedrijf minder interessant is om te maken, is het toch handig
om het even te bespreken: groepen. Op Facebook zijn er naast persoonlijke profielen
en pagina’s ook groepen aanwezig. Ook was het tot voorheen mogelijk om een
communitypagina te maken, maar Facebook heeft het gebruik van community-pagina’s gewijzigd. De verschillen worden hier uitgelegd.
Een communitypagina is opgebouwd rond een onderwerp, doel of ervaring. Op veel
communitypagina’s worden Wikipedia-artikelen weergegeven met betrekking tot de
onderwerpen van de pagina en relevante real time berichten van andere gebruikers
op Facebook. Het is als gebruiker niet mogelijk om een communitypagina te maken of
de inhoud te wijzigen.
Een officiële pagina kan alleen gemaakt worden door de officiële vertegenwoordiger
van het bedrijf, beroemdheid, merk en dergelijke. Hier kan informatie en nieuwsberichten geplaatst worden om gebruikers op de hoogte te houden. Ook is het mogelijk
om met een officiële pagina alle leden te e-mailen. Er zit geen limiet aan het aantal
leden dat een pagina kan hebben. Een gezamenlijke chat is niet mogelijk met een
pagina.
Een groep kan door iedereen gemaakt worden, en het is meestal een plek waar
mensen over een bepaald onderwerp kunnen praten. Er zit geen limiet aan het aantal
leden die in een groep kunnen. Wel heeft een groep verschillende privacy niveaus die
de beheerder in kan stellen met betrekking tot het lid worden van een groep. Het is
mogelijk om een groepschat te beginnen met een groep.
Een persoonlijk profiel is wat iedere gebruiker op Facebook heeft. Vanuit een persoonlijk profiel is het mogelijk op pagina’s en groepen te beheren, of lid te worden
van andere pagina’s en groepen. Een persoonlijk profiel heeft een limiet van 5000
vrienden.
Het is dus mogelijk om naast uw bedrijfspagina ook een groep op te richten over uw
bedrijf. Het beheren van zowel een pagina als een groep kan zijn voordelen hebben,
maar het is aan u om te besluiten of het de moeite waard is.
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Het opmaken van een Facebook Pagina
Na het maken van een pagina is het tijd om er voor te zorgen dat de pagina er ook
aantrekkelijk uit ziet voor bezoekers. Een kale pagina trekt immers weinig klanten aan.
Er wordt hier van uitgegaan dat u al een pagina heeft of dat u er zojuist een gemaakt
heeft. Als eerste wordt er besproken wat u kunt doen met de pagina om het aantrekkelijk te maken en daarna wordt er kort besproken wat voor functies een beheerder
heeft om in te stellen.

Het aantrekkelijk maken
Begin met het toevoegen van een afbeelding. Een afbeelding zorgt er zowel voor dat
het er aantrekkelijker uit ziet en dat het bedrijf herkenbaar wordt op Facebook. Bij het
kiezen van een profielafbeelding is het verstandig om een plaatje te kiezen die ook
verkleind nog steeds duidelijk is. De afbeelding zelf mag 200 bij 600 pixels groot zijn,
en het is zeker aan te raden om hier gebruik van te maken door een banner te maken.
Kies daarom ook gelijk een omslagfoto. Dit om je pagina nog meer op te leuken.

Plaats vervolgens op de hoofdpagina een korte profieltekst. Dit kan gedaan worden
door op de knop “schrijf iets over jezelf” te klikken onder de profielfoto. De korte profieltekst onder uw profielafbeelding geeft bezoekers snel informatie over uw pagina en/
of uw bedrijf. Het is een stukje tekst die mensen altijd zien, ongeacht op welke tab ze
klikken. U kunt er dus voor kiezen om hier zaken extra onder de aandacht te brengen.
U kunt deze tekst zo vaak wijzigen als u wilt en zo op actuele ontwikkelingen binnen
uw bedrijf inspelen.
Vul ook de rest van het profiel in. Hierin komt algemene informatie te staan, zoals
wanneer het bedrijf opgericht is, wat het adres is en de openingstijden. Daarnaast
komt er gedetailleerde informatie naar voren. Heeft uw bedrijf al een website, dan kunt
u hier de URL invullen. Ook is er de mogelijkheid om uw producten te promoten.
Heeft u eenmaal wat informatie ingevuld en gezorgd voor een profiel- en omslagfoto,
dan is het tijd om te gaan zoeken naar vrienden. Vrienden zorgen er voor dat uw pagina bekend wordt op Facebook. U kunt kijken onder de vrienden in uw eigen profiel en
vragen of zij een link naar uw Facebookpagina willen geven aan hun vrienden. Ook is
het mogelijk om contacten uit uw e-mail adressenboek te importeren. Dit is een ->
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handig begin, aangezien hier als het goed is al klanten en zakenpartners tussen zitten
die interesse hebben in uw bedrijf.
Probeer in elk geval zo snel mogelijk 25 vrienden te krijgen die uw Facebook pagina
leuk vinden. Vanaf 25 vrienden is het namelijk mogelijk om de URL van uw pagina aan
te passen. Waarom zou u dit willen? Als u een pagina op Facebook aanmaakt, dan
krijgt u automatisch een URL aangewezen dat lijkt op het volgende voorbeeld: www.
facebook.com/user2294894ad9d39339e9. Zoals u wel zult begrijpen is dit niet klantvriendelijk en ook niet makkelijk te onthouden. Bij 25 of meer vrienden kunt u deze
URL aanpassen naar bijvoorbeeld www.facebook.com/interpleinnl.

Om de URL van uw pagina te wijzigen gaat u naar www.facebook.com/username.
Hier kunt u uw pagina een gebruikersnaam geven die past bij uw bedrijf en die makkelijker te onthouden is. Let er op dat u maar eenmaal dit kan aanpassen, dus let u goed
op spelfouten bij het invullen van de door u gekozen gebruikersnaam.
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Het beheerder gedeelte
Voor verdere aanpassingen klikt u op “Pagina bewerken” in het menu links van de
pagina. Op het volgende scherm ziet u een aantal categorieën waar u de instellingen
van kunt wijzigen. Deze zullen een voor een besproken worden.
•

Manage permissions: dit is vergelijkbaar met het administrator gedeelte van
een website. Hier kunt u aangeven wat wel en niet kan en wat uw landing page
gaat zijn. Dit laatste is belangrijk, want het bepaald op welke pagina mensen
komen als ze naar uw fan page gaan.

•

Algemene informatie: voor alle
persoonlijke gegevens die u kwijt wilt.
Dit kan zo veel of zo weinig zijn als u
zelf wilt, maar voeg in elk geval een
link naar uw eigen website of dat van
het bedrijf toe.

•

Profielafbeelding: een visuele
weergave van u of uw bedrijf. Het is
aan te raden om een goede
representatieve foto of logo van het
bedrijf te gebruiken.

•

Marketing: via dit gedeelte kunt u uw
fan page promoten via advertising,
badges en like boxes.

•

Manage admins: hier kunnen andere
personen toegevoegd worden als
administrator naast u. Het is aan te
raden om in elk geval een betrouwbare vriend of collega als tweede
administrator te benoemen voor het geval er iets gebeurd met uw account.

•

Applicaties: voor het bewerken van de tabbladen. Hier kunnen foto’s, video’s
en links toegevoegd worden. Ook is het mogelijk om met de FBML (Facebook
Markup Language) een nieuwe tabblad aan te maken. Notes kunnen gebruikt
worden voor article marketing, en blogs kunnen hier ook geïmporteerd worden.
Discussieforums komen overeen met forums.

•

Mobile: voor alle mobiele telefoon informatie.

•

Insights: weergave van alle statistieken van uw fan page, zoals hoeveel bezoe
kers u heeft gehad.

Page help: Facebook’s hulp voor problemen of vragen over je fan page.
Voor het maken van uw landingspagina, gaat u naar Applicaties, activeert u de FBML
en geeft u het een titel, zoals bijvoorbeeld ‘Welkom’.
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Landingspagina maken
Nadat een bedrijfspagina is gemaakt en alle algemene informatie is ingevuld, is het
tijd om de landingspagina aan te passen.
Een landingspagina is de pagina waar klanten als eerste op terecht komen als ze naar
de bedrijfspagina gaan. Standaard is dit het prikbord, maar het is aan te raden om
gebruik te maken van de FBML om een eigen welkomstpagina te bouwen. Hier
worden twee manieren uitgelegd die weinig kennis van HTML vereisen.
AWeber is een auto-responder en is
handig om te gebruiken voor het
opbouwen van relaties met klanten.
Auto-responders maken het mogelijk
dat klanten zich aan kunnen melden
voor nieuwsbrieven, video’s, e-mails
en vergelijkbare dingen die massaal verstuurd kunnen worden naar vele klanten. Het
is belangrijk dat dit regelmatig gebeurd, zodat klanten u gaan vertrouwen.
Voor het gebruik van AWeber gaat u naar de homepage (www.aweber.com) en maakt
u een account aan. Dit is $1 voor een testperiode van 30 dagen, en daarna $19 per
maand. Heeft u een account, klik dan op ‘Create en manage lists’, en vervolgens op
‘create new list’. In het volgende scherm is het mogelijk om informatie in te vullen
zoals de naam van de nieuwe lijst en om te verbinden met Facebook.
De volgende stap is de ‘Confirmed Opt-In’ pagina, waarbij het aan te raden is om dit
aan te laten. Dit houdt niet alleen spam tegen, maar zorgt ook voor een betrouwbare
groep klanten die oprecht interesse hebben. Sla de instellingen op.
Het is belangrijk om vervolgens eerst een bericht in te stellen die mensen welkom
heet voor het aanmelden en waarin u een beetje over uzelf of uw bedrijf verteld. Ga
daarna naar Web Forms. Maak een nieuwe Web Form aan. Deze web form is aan te
passen met templates, en het is mogelijk om zelf tekst en plaatjes toe te voegen. Pas
het formulier aan naar uw eigen wensen.
Vul de algemene informatie in zoals naam, de bedankpagina en sla vervolgens de
instellingen op. Nu wordt er gevraagd wie de web form gaat installeren, en kies hier
voor dat u het zelf gaat installeren. Klik vervolgens op Raw HTML Version, kopieer
de code die gegeven wordt en plak vervolgens deze code in de box op de FBML edit
pagina. Sla de veranderingen op en het is klaar.
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Templates
Het is mogelijk om de landingspagina nog verder aan te passen met behulp van
templates. Begin met het opslaan van links naar plaatjes in een schrijfprogramma,
zoals Word, Kladblok of TextEdit. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er al ervaring is
met websites bouwen en FTP servers, maar mocht dit niet het geval zijn, biedt ImageShack (www.imageshack.us) een oplossing om zonder registratie plaatjes te uploaden. Zorg er voor dat alle plaatjes die u mogelijk wil gebruiken geüpload zijn.
Bij het gebruik van video’s is een YouTube account handig (www.youtube.com).
Upload video’s en klik vervolgens op ‘embed’ om de code van de video te krijgen.
Hierbij is het belangrijk dat “Include related videos” uitgevinkt staat. Kopieer de code,
plak hem in een aparte document en ver- wijder vervolgens alles voor ‘http’ en alles
na ‘rel=0’. Kopieer de kortere link naar de document met andere links.
Zorg nu voor een plaatje van de YouTube video. Ga hiervoor naar My Videos en klik
op edit van de video die u wil gebruiken. Nu verschijnen er ook video thumbnails. Kies
er een uit, klik met de rechtermuisknop op het plaatje en vervolgens op ‘copy image
location’. Plak de link bij de andere links.
Zorg vervolgens voor een eenvoudige AWeber web formulier. De FBML is slechts 520
pixels breed, dus het is belangrijk dat er bij het registratieformulier geen plaatjes of
tekst zijn behalve het hoognodige.
Dit is alle informatie die u nodig heeft voor de volgende stap; het bouwen van uw
landingspagina. Ga naar de Opt-in Generator van deze cursus (http://www.freefanpagetem- plates.com/optinpagegenerator.htm) en vul alle links in op de juiste locaties.
Door op ‘Get code’ te klikken, krijgt u zowel de code als een preview te zien. Mocht u
bepaalde dingen niet willen, dan kunt u de velden leeg laten.
Als u tevreden bent met de preview, kopieer dan de code, ga terug naar de FBML edit
pagina en plak de code in de FBML box. Mocht er al een oude code zijn, zorg er voor
dat deze eerst verwijderd wordt.
Uw landingspagina is nu klaar voor gebruik. Om deze pagina ook in te stellen als
landingspagina gaat u naar het Manage permissions gedeelte en selecteert u uw
FBML pagina als landingspagina.
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Zorg voor goede inhoud
Nadat u er voor heeft gezorgd dat uw pagina er aantrekkelijk uit ziet is het tijd om te
zorgen voor de inhoud. Een pagina waar niets op gebeurd zal heel snel zijn klanten
kwijtraken. Net zoals met een website is het belangrijk dat er regelmatig iets nieuws
op de Facebook pagina verschijnt voor klanten om te lezen.
Veel mensen vinden het echter lastig om voor goede inhoud op hun Facebook Pagina
te zorgen. Hier komen een paar tips en trucs te staan over hoe u makkelijk aan goede
inhoud kunt komen om te posten op uw pagina.

Citaten
De eerste manier om mensen naar uw pagina te trekken en reacties te krijgen is
door een quote te posten. Mensen houden van citaten, omdat een goede quote vaak
grappig is en lang in de geheugen van bezoekers zal blijven hangen. Ook is het vaak
makkelijker voor bezoekers om een zekere verbinding te vinden met diegene die de
quote heeft gedeeld, want het maakt een pagina net iets persoonlijker, en Facebook is
nou eenmaal de plek voor mensen om gezellig met elkaar om te kunnen gaan.
Er zijn drie goede websites waar u terecht kunt voor citaten die u vervolgens kunt
gebruiken om in uw status update te zetten.
•

www.quotationcollection.com Quotationcollection.com is een verzameling van
citaten verzameld door de eigenaar uit zijn eigen boekencollectie en citaten die
toegevoegd zijn door bezoekers van de website. De website beschrijft zichzelf
als: een verzameling van wijze, grappige, aan het denken zettende, en
historisch belangrijke citaten.

•

www.inspirational-quotes.info Inspirational-quotes.info is een andere
verzameling van citaten. De citaten zijn uitgezocht door de eigenaar van de
website, en het zijn voornamelijk inspirerende en motiverende citaten.

•

www.motivatingquotes.com Zoals de naam al aangeeft, is Motivatingquotes.
com voornamelijk met motiverende citaten. Dit is mogelijk een van de oudste
citaten databases die te vinden is op het web, en bevat allerlei soorten
motiverende en inspirerende citaten zoals succes citaten en positieve houding
citaten. Dit zijn natuurlijk allemaal Engelstalige websites met Engelstalige
citaten. Heeft u liever Nederlandse citaten, dan zou u eens kunnen kijken op
http://www.leukespreuk.nl/, waar u allerlei verschillende Nederlandstalige 		
citaten en gezegdes kunt vinden over verschillende categorieën, zoals politiek,
inspirerend, werk en nog veel meer.
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Artikelen
Een tweede manier om mensen aan te trekken en ook terug te laten komen is door
het posten van artikelen. Veel mensen denken hierbij dat zij zelf hun artikelen moeten schrijven, maar dat is niet waar. Er zijn heel veel sites beschikbaar op het internet
waar u goede artikelen vandaan kunt halen en deze weer kunt herposten op uw eigen
pagina met een link naar het artikel.
Het is hierbij wel belangrijk om te zoeken naar onderwerpen die op dit moment
populair zijn. Het heeft weinig nut om een artikel over iets te publiceren waar niemand
interesse in heeft. Er zijn een aantal sites waar u gebruik van kunt maken om goede
artikelen te vinden en waar u kunt kijken waar uw klanten op dit moment veel over
praten.
•
www.digg.com/all/popular/24hours Digg.com is een website waar de gebruikers
artikelen, links en video’s kunnen delen met andere gebruikers. Nadat iets gelinkt is
op Digg kunnen gebruikers vervolgens aangeven hoe leuk ze het vinden. Dit is een
gigantisch grote site met heel veel links en artikelen die gedeeld zijn, maar wat vooral
interessant is, is het gedeelte die hier boven staat; de 24hours gedeelte. Dit laat alle
dingen zien die gebruikers in de afgelopen 24 uur hebben gevonden en die ook de
meeste ‘diggs’ (vergelijk het met ‘likes’ op Facebook) hebben gekregen. Dit laat dus
zien wat er op dit moment door de mensen gezien wordt als belangrijk en interessant.
Digg.com zoekt het hele internet af, van de meest grote en belangrijke websites tot de
meest kleine en obscure weblogs.
•
www.youtube.com/charts/videos_views Hoewel het hierbij om video’s gaat in
plaats van artikelen is het linken naar een video ook heel goed om zowel mensen aan
te trekken als hoog te scoren op Facebook’s Top News. Via de link die hierboven staat
kunt u zien welke video’s het meest populair zijn. Dit kunt u vervolgens onderverdelen
per wat populair is vandaag, deze week of altijd.
•
www.ezinearticles.com Ezinearticles.com is mogelijk de grootste artikeldatabase op het internet. Hier kunnen schrijvers hun artikels publiceren en gebruikers
kunnen vervolgens door de honderdduizenden artikels zoeken naar stukken die
geschikt zijn voor hun branche. Alle artikels mogen gekopieerd worden en opnieuw
ergens gepubliceerd worden, zoals op uw pagina, onder voorwaarde wel dat er niets
aan veranderd wordt en de eer naar de oorspronkelijke schrijver gaat, maar zelfs met
het herposten van zo’n artikel kan voor heel veel positieve reacties zorgen.
•
www.dailymashup.com Dailymashup.com is een mengsel van sociale en
samenwerkende software websites. Hierbij is het mogelijk om populaire foto’s te vinden, populaire bookmarks en populair nieuws. Het laatste komt van Yahoo!news en
het is alleen die nieuwsberichten waar het meest op is geklikt. Ook is het belangrijk
om te weten dat Dailymashup.com alleen dingen laat zien die de afgelopen 24 uur op
internet gepubliceerd zijn, dus het is ook allemaal informatie die op dit moment een
grote rol spelen.
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•
www.stumbleupon.com Bij Stumbleupon.com krijgt u automatisch websites
aangeraden die bij u passen. Deze worden uitgezocht op wat uw vrienden hebben
aangeraden of wat een van de andere gebruikers op Stumbleupon met vergelijkbare
interesses leuk vindt. Hierbij hoeft u dus eigenlijk niet meer te zoeken naar artikelen en websites, want ze zijn al voor u gezocht op basis van uw interesses. Op deze
manier kunt u dus heel snel aan websites en artikels komen die te maken hebben met
uw branche.
•
www.reddit.com Reddit.com is, in hun eigen woorden, een bron van informatie
voor alles wat nieuw en populair is. Hier kunt u zien wat op dit moment populair is
onder gebruikers en u kunt daarbij helpen door aan te geven of u iets leuk vond (like)
of absoluut niet (dislike).
•
www.stufftotweet.com Hoewel Stufftotweet.com officieel voor Twitter is, is het
natuurlijk heel goed mogelijk om de dingen die ze op deze website aanbieden te
gebruiken voor de status update op Facebook. StuffToTweet is een verzameling van
onderwerpen waar over getweet kan worden. Hier zitten ook rubrieken tussen voor de
meest populaire social bookmarking websites en populaire video’s.
•
www.buzz.yahoo.com Yahoo Buzz is een website waar het mogelijk is om te
praten over verhalen en ook bepalen welke verhalen het beste zijn. Ook hier gaat het
allemaal over wat er op dit moment populair is.
•
www.slashdot.org Slashdot.org is een website dat voornamelijk over wetenschap en technologie gaat, en alle nieuwsberichten die belangrijk zijn. Handig om
eens te kijken, want ook al heeft uw branche weinig te maken met wetenschap en
technologie, het is altijd mogelijk dat er toch net iets tussen zit wat u kunt gebruiken.
Met al deze artikelen wordt aangeraden om ze niet in uw status update te posten –
met mogelijk StuffToTweet als uitzondering – maar in plaats daarvan te posten in een
note. De reden hiervoor is dat notes makkelijker zijn voor gebruikers om te delen met
hun vrienden, in tegenstelling tot status updates.
Als u regelmatig zoekt naar artikelen en deze vervolgens op uw pagina post, en als
u er ook voor kunt zorgen dat u een van de eerste bent in uw branche die over een
huidig onderwerp wat post, dan is de kans groot dat veel mensen u zullen zien als een
expert op uw gebied die ook goed up-to-date met alles is.
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Vrienden op Facebook
Vrienden kunnen een bijzonder machtige tool zijn op Facebook voor het vinden van
nieuwe klanten, zakenpartners of het promoten van uw Facebook fanpage. Het is
echter een kunst om gericht te zoeken naar mogelijke kopers, klanten of zakenpartners. Vooral omdat u maar 5000 vrienden op uw persoonlijk profiel mag hebben lijkt
het met de meer dan 600 miljoen gebruikers op Facebook bijna op een loterij als het
neerkomt op het vinden van de juiste mensen.
Er gaat eerst wat meer uitgelegd worden over de soorten vrienden die op uw
vriendenlijst kunnen zijn, dan hoe u gericht kunt zoeken naar een bepaalde soort
vrienden en vervolgens hoe u deze vrienden kunt gebruiken.

Typen vrienden
Er zijn vier soorten vrienden die op de vriendenlijst te vinden zijn:
•
Vrienden die ook in het echte leven uw vrienden zijn. Dit zijn mensen die graag
van u horen en die u al langere tijd kent. En zolang ze het niet erg vinden dat
er veel zakelijke berichten gepost worden, kunnen ze natuurlijk op de
vriendenlijst blijven.
•
Mensen die mogelijke zakenpartners zijn en waar u mogelijk samen mee kunt
werken of die een belangrijke rol spelen in een ander bedrijf.
•
Mensen die een interesse met u delen en die mogelijk ontmoet zijn op een
forum.
•
Mensen die onder uw doelgroep vallen en die zich zeker zullen aanmelden
voor alles wat u aanbiedt buiten Facebook om. Met andere woorden, dit zijn de
klanten en kopers. Met name tweede en vierde soort vrienden zijn heel
interessant voor een bedrijf met een Facebook pagina.
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Gericht zoeken naar vrienden
Om gericht te zoeken naar vrienden is het aan te raden om Advanced Search te
gebruiken. Advanced Search is een applicatie van Facebook die makkelijk te vinden
is via Facebook’s zoekmachine. Er zijn vervolgens drie manieren om te zoeken naar
deze vrienden.
•

•

•

Zoek naar groepen via Advanced Search. Door de zoekresultaten te
beperken met categorieën is het heel makkelijk om gericht te zoeken. Waar u
op moet letten tijdens het zoeken naar groepen is dat de groep veel leden heeft
en dat er veel activiteit gaande is op de Wall. Ideaal gezien is de
administrator zelf heel actief met het plaatsen van berichten en hebben de
leden onderling veel discussie. Als dit niet het geval is en het voornamelijk
eenrichtingsverkeer is of er is al weken niet meer gepost, is het geen goede
groep om vrienden in te vinden.
Wat met groepen kan, kan natuurlijk ook met pagina’s. Zoek tussen de pagina’s
naar pagina’s met veel leden en check de pagina zelf voor activiteit. Ook is het
belangrijk voor u zomaar mensen toevoegt om hun persoonlijke profiel te
bekijken.
Een derde manier is door te zoeken naar evenementen. Evenementen zijn
geplande bijeenkomsten – fysiek of op het internet – van mensen met een
bepaalde interesse. Zoek naar evenementen die iets te maken hebben met uw
bedrijf en bekijk vervolgens de profielen van de organisator en de mensen die
zeker zullen komen. Ook dit zijn mogelijke klanten of zakenpartners.
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Vrienden gebruiken voor promoten
Als u eenmaal een redelijke lijst vrienden heeft, is het tijd om deze vrienden te gaan
gebruiken voor het promoten van uw fan page. De eerste manier met veel effect is
door zelf een evenement te creëren. Zo’n evenement hoeft niet per se een bezigheid
te zijn, maar het kan ook de lancering van uw fan page, E-book, video en zulke dingen
zijn.
Waarom is het belangrijk om over de lancering van uw Facebook pagina een evenement te creëren? Evenementen komen altijd op de nieuwspagina van een gebruiker te
staan. Als u 5000 vrienden heeft die dagelijks op Facebook komen, dan zijn dat 5000
mensen die dagelijks een herinnering krijgen over de lancering van uw Facebook
pagina of andere acties. Het is ook wel de bedoeling om in de top drie evenementen
te komen.
Om een evenement te creëren gaat u naar het evenementen tabblad, en u klikt daarna op “een evenement maken”. Wanneer het evenement ook in het echt plaats vindt,
het is belangrijk dat de datum altijd op vandaag staat. De einddatum kan een week of
twee weken later liggen. Zorg voor een goede titel die de aandacht van mensen trekt
en zorg er voor dat uw website of Facebook pagina goed zichtbaar is door deze bij de
locatie te plaatsen en meerdere malen bij informatie. Het is belangrijk om de link in elk
geval bij informatie te plaatsen, want dan kunnen mensen er op klikken.
Nodig tot slot alle vrienden uit voor het evenement en schrijf er een persoonlijk berichtje bij met nog wat meer uitleg over het evenement. Hierna is het slechts een kwestie van dagelijks de datum updaten naar vandaag, zodat het evenement in de top drie
blijft staan van alle evenementen van een gebruiker.
Een andere manier is door gebruik te maken van Marktplaats. Marktplaats (Marketplace) is een Facebook applicatie die te vinden is via zoeken. Hier kunt u uw diensten
of uw website dagelijks promoten aan vrienden, en vrienden kunnen helpen met de
promotie door op like te klikken of door het berichtje te delen met hun vrienden.
Tot slot is er nog Twitter, waar u ook berichten naar buiten kunt sturen over de lancering van uw pagina, aanbiedingen of ander interessant nieuws.
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Een Facebook pagina promoten
Het is zojuist al even genoemd, maar een belangrijk onderdeel als u eenmaal een
Facebook pagina hebt is het promoten er van. Uw vrienden en vrienden van uw
vrienden zijn een goed begin, maar daarmee zult u lang niet alle mensen in uw doelgroep te pakken krijgen. Daarnaast kunnen de vele mensen die uw pagina leuk vinden ook helpen om hoger te eindigen als iemand zoekt via Facebook naar uw bedrijf
of uw branche.

Er zijn veel verschillende manieren om een pagina te promoten op Facebook. Alle
manieren zullen hier besproken worden, maar uiteindelijk ligt de keuze aan u welke
manieren u wel en niet doet. Het is absoluut niet zo dat u alleen succesvol kunt zijn
op Facebook door alle manieren van adverteren te gebruiken. Kies wat het beste bij u
past en probeer ook zelf uit wat het beste voor u werkt.

21
© www.nederlandinternet.nl

Groepen
Een groep maken of lid worden
van een groep is een goede
manier om vooral in het begin uw
pagina te promoten. Vooral als u
lid wordt van een groep die in uw
branche ligt kunt u veel succes
hebben.
Bij het lid worden van een groep is
het belangrijk om te kijken of het is
toegestaan om links te posten.
Sommige groepen zijn heel streng
en staan het niet toe dat mensen
links posten, andere groepen zijn
hier wat gemakkelijker in.
Bij het posten van links is het
verstandig om er op te letten dat er ook goede inhoud bij zit. Het is niet de bedoeling dat het er uit gaat zien als spam. Daarnaast zorgt een goede inhoud er voor dat
mensen geïnteresseerd raken en uw eigen profiel zullen bekijken en als u daar in uw
eigen informatie een link hebt staan naar uw Facebook pagina, zullen deze mensen
die zien.
Ook kunt u er voor kiezen om een eigen groep te beginnen. Het grootste voordeel
van een eigen groep hebben is de mogelijkheid om alle leden in een keer te mailen.
Dit lijkt veel op de auto-responder van AWeber. Ook hier is het belangrijk om alleen
berichten te sturen met goede inhoud en om niet uw leden te gaan spammen. U kunt
het op een groep houden, maar het is ook mogelijk om meerdere groepen te maken
waarbij elke groep heel gericht is op een bepaald onderdeel van uw doelgroep. Er zit
geen limiet aan het aantal groepen dat u kunt maken.
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Blogs
Let op: bij dit voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van een WordPress blog. Het is mogelijk dat bepaalde dingen anders zijn op andere blogs.
Er is heel veel mogelijk tussen Facebook en een blog. Zo is het mogelijk om een blog
te importeren op Facebook, zodat alle artikelen op een blog op Facebook verschijnen
als een note. Hier is een handige applicatie voor genaamd NetworkedBlogs. Dit importeert alle bestaande blogs en zorgt automatisch voor een update wanneer er een
nieuw bericht op de blog wordt geplaatst. Dit zorgt voor veel verkeer tussen Facebook
en de blog.
Om dit te vergroten is het ook mogelijk om een plug-in te installeren bij WordPress
waarbij het mogelijk is voor mensen om met hun Facebook account berichten achter
te laten op uw blog. Het voordeel van deze plug-in is dat de berichten die ze achter
laten ook verschijnen up hun Wall op Facebook, dus al hun vrienden op Facebook
krijgen dit te zien. Voor deze plug-in kunt u kijken op WordPress plug-ins (http://wordpress.org/extend/plugins/ facebook-comments-for-wordpress/).
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Like box en Like button
Naast de Facebook berichten
plug-in is het ook mogelijk om
een Like Box en een Like
Button op een blog te krijgen.
Het verschil tussen een Like
Box en een Like Button is dat
een Like Box groter is met
meer visuele representatie
van de fan page, en een Like
Button bijna niet meer is dat
de Like Button zoals op
Facebook zelf.
Om een Like Box te krijgen
op uw blog gaat u naar de
social plug-ins van Facebook
(http://developers.facebook
.com/docs/pl- ugins/) en klikt
u op Like Box. Vervolgens
voegt u de URL van uw
pagina in en past u de Like
Box aan naar uw eigen
wensen. Door op ‘get code’
te klikken verschijnt
vervolgens een pop-up met
twee soorten codes. Bent u
bekend met HTML, dan is de
XFBML code aan te raden,
omdat deze wat flexibeler is
en makkelijk aan te passen.
Heeft u echter weinig tot geen
kennis van HTML, dan is
iframe de makkelijkste optie.
Kopieer de code en ga
vervolgens naar uw blog,
waar u hem kunt plakken in
de sidebar van uw blog. Om
een Like Button te krijgen
doet u precies hetzelfde als
bij de Like Box, met als enige
verschil dat u kiest voor Like Button in plaats van Like Box.
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Video’s
Om een pagina goed op gang te krijgen,
is het van belang dat er video’s zijn die
mensen kunnen bekijken. Met video’s
worden voornamelijk video’s bedoeld waar
u zelf op te zien bent. Dit zorgt er voor dat
de pagina wat persoonlijker wordt en
mensen u sneller zullen vertrouwen.
Mocht u niet comfortabel zijn met video’s,
dan kunt u er ook voor zorgen dat alleen
uw stem te horen is.
Een video maken is tegenwoordig niet
meer moeilijk. Het kan met een
videocamera, maar het kan tegenwoordig
ook met de computer zolang er maar een
webcam aanwezig is. Via YouTube is het
dan mogelijk om direct een video op te
nemen en te uploaden. Via Facebook zelf
is het ook mogelijk om een video op te
nemen en te uploaden.
Er zijn ook programma’s die te gebruiken
zijn voor het opnemen van video’s.
Screen- flow (http://www.telestream.net/
screen-flow/ overview.htm: Mac
programma) maakt het mogelijk om een
video te maken van de computerscherm en
wat daar op gebeurd met audio er bij.
Voor Windows bestaat er Camtasia
(http://www.camtasiasoftware. com/), dat
hetzelfde doet als Screenflow. Daarnaast is
er ook nog Jing (http://jing. en.softonic.com/),
wat een gratis programma is, maar het heeft
beperkte mogelijkheden met opnemen.
Als u eenmaal een film heeft gemaakt, kunt
u deze uploaden op YouTube. Zorg er
vervolgens voor dat u activiteiten van uw
YouTube deelt met Facebook. Alle video’s
die nu op uw account staan zullen automatisch verschijnen op uw Facebook
pagina. Tevens is het mogelijk om op YouTube terug te linken naar uw Facebook
pagina.
Het is ook mogelijk om alleen audio op te nemen door gebruik te maken van
Audacity (http://audacity.sourceforge.net/). Het is een gratis programma dat alleen
geluid opneemt. Voor deze files echter gelinkt kunnen worden op een Facebook
account is het wel nodig om een ftp server te hebben waar ze naar geüpload kunnen
worden.
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Klanten vasthouden en actief betrekken
Promotie maken heeft natuurlijk weinig succes als de pagina zelf weinig inhoud heeft.
Een pagina met weinig inhoud of slechte inhoud wordt al snel gezien als saai, en op
die manier loopt u het risico dat u nieuwe klanten verliest. Goede inhoud op een pagina kunt u krijgen door regelmatig uw status te updaten. Hierbij is het wel een kunst om
te voorkomen dat het alleen maar eenrichtingsverkeer wordt. Een status moet zakelijk
blijven, maar tegelijkertijd ook uitnodigend voor mensen om er op te reageren. Verder
zullen links, video’s en foto’s ook de aandacht van mensen vasthouden, onder voorwaarde natuurlijk dat alles verband houdt met het bedrijf zelf.
Discussies onder de forum tab kunnen er ook goed voor zorgen dat de pagina actief blijft. Het voordeel van de forum tab vergeleken met het prikbord is dat berichten
langer er op zullen blijven staan en er ook gelinkt kan worden naar de forum tab op
websites, blogs e.d. Bij een prikbord, zeker op een zeer actieve prikbord, is er een
kans dat vragen verdwijnen voor u de tijd heeft gehad om te antwoorden. Het is wel
aan te raden om zodra er een discussieonderwerp is geplaatst in de tab, er naar te
linken op uw persoonlijk profiel en uw bedrijfspagina.
Applicaties
Involver (http://www.involver.com) is een website waar uitsluitend Facebook applicaties op te vinden zijn. Applicaties zijn ook een goede manier om mensen aan te
trekken of er voor te zorgen dat ze blijven. Involver heeft zijn applicaties onderverdeeld in drie categorieën: gratis, pro en premium. Hier worden twee gratis applicaties
besproken.
Als eerste is er de YouTube applicatie, die zorgt voor een galerij van video’s op uw
video account. Dit is met name interessant voor bedrijven die heel actief zijn met video’s waarin ze hun producten, diensten of website promoten.
Een andere applicatie heet Promotions. Promotions is een applicatie waarmee u
andere pagina’s van anderen promoot op uw pagina. Dit kan leiden tot wederzijdse
promotie, waarbij de andere pagina ook uw pagina gaat promoten.
De meeste applicaties zijn voornamelijk gericht op fan pages, maar het kan zijn dat
sommige ook te gebruiken zijn voor eigen accounts.
Een andere applicatie die niet op Involver staat is Wildfire (http://wildfireapp.com/?variation=1). Wildfire is een betaalde applicatie, maar heeft wel heel veel mogelijkheden
om de aandacht van klanten te behouden door promoties, polls, wedstrijden en
vergelijkbare dingen te houden. Polls en wedstrijden zorgen er voor dat mensen actief
gaan posten op uw pagina en het zorgt er over het algemeen ook voor dat mensen
terug blijven komen omdat ze de uitslag willen weten.
Gaat u liever voor een gratis applicatie, dan is Fan Appz van Facebook aan te raden.
Snel en makkelijk via Internet te vinden. Het heeft alleen minder mogelijkheden dan
Wildfire, maar er is wel de mogelijkheid voor kleine quizzen en polls te maken.
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De macht van vragen stellen
Een andere truc om klanten deel te laten nemen op uw pagina is door het stellen van
vragen. Vragen nodigen mensen uit om antwoord te geven. Er kan bijvoorbeeld een
“Vraag van de dag” zijn, met iedere dag een nieuwe vraag.
Waarom zou u vragen willen stellen en zo mensen actief betrekken bij wat er op de
pagina gebeurd? Facebook sorteert nieuwe berichten en pagina’s op de hoeveelheid
activiteit. Een bericht dat veel reacties heeft gekregen zal hoger eindigen op het nieuwsoverzicht dan een bericht met weinig tot geen reacties, en door hoger te eindigen
op het nieuwsoverzicht zien uw klanten steeds uw pagina. Ook zorgen reacties op
een vraag die u stelt dat vrienden van uw vrienden het zullen zien, die mogelijk ook
weer wat willen zeggen en zo kan een berichtje zich snel verspreiden.
Maar ook als mensen gaan zoeken naar pagina’s op het gebied van uw specialisatie
is veel activiteit van belang om bovenaan de lijst met resultaten te staan.

Notes
Notes is een van de tabbladen op de pagina die u kunt gebruiken. Zoals al eerder
gezegd is, is het mogelijk om een al bestaande blog te importeren, maar notes kan
ook gebruikt worden om artikelen mee te schrijven die vervolgens gelezen worden en
waar hopelijk ook reacties op komen.
Het verspreiden van een note is wat lastiger, maar het is mogelijk door bijvoorbeeld
mensen te taggen. Het wordt wel aangeraden om de tag functie met enige voorzichtigheid te gebruiken. Misschien willen mensen niet dat ze steeds alle notes die u
schrijft op hun nieuwsoverzicht zien. Om irritatie te voorkomen kunt u dan vragen of
mensen uw tagging partner willen worden, waarbij u beloofd niet meer dan een keer
in de week een note te versturen waarin zij getagged zijn, en dat zij op hun beurt u
kunnen taggen in hun notes.
Op deze manier zou deze functie ook gebruikt kunnen worden als een nieuwsbrief
waar mensen zich voor moeten aanmelden voor ze het direct ontvangen.
Tekst is natuurlijk van belang bij een note, maar ook links en plaatjes kunnen toegevoegd worden in een note. Het is aan te raden om in elk geval een plaatje toe te
voegen, want dit wordt dan vervolgens de eye catcher. Als er alleen maar tekst staat,
zullen mensen er snel overheen kijken, maar als er een plaatje naast staat, zal het
veel sneller opvallen.
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Webinars
Een term waar u mogelijk al mee
bekend bent is webinars, maar voor
het geval u dit niet bent, wordt het
even uitgelegd. Een webinar lijkt op
een seminar, met als groot verschil dat
een seminar in een zaal plaats vindt
met een presentator in levende lijve
voor de groep, en bij een webinar dit
online gebeurd.
Wat is het nut van een webinar? Een
webinar kan er voor zorgen dat uw
naam bekend wordt op het internet.
Niet alleen op Facebook, maar ook
buiten Facebook op bijvoorbeeld
forums kunt u vertellen dat u een
webinar gaat houden, wanneer deze
plaats zal vinden en vervolgens terug linken naar uw Facebook pagina waar mensen
zich in kunnen schrijven.
Er zijn vervolgens twee soorten webinars die u kunt houden; een sales webinar met
als doel een product te promoten of een informatie webinar waar geen poging wordt
gedaan om iets te verkopen. De fout die hier veel wordt gemaakt is dat mensen hun
webinar omschrijven als een informatieve webinar waarin geen product promotie zal
worden gehouden, maar het uiteindelijk wel doen. Het is beter om eerlijk te zijn en
dan gewoon de webinar een sales noemen. Hier is verder niets mis mee, zolang er
gezorgd wordt dat er meer besproken wordt dan alleen de promotie van een product.
Om deze fout van verkeerde webinar te voorkomen is het belangrijk om van te voren
een doel op te stellen.
Welke soort webinar u ook kiest, het is altijd belangrijk om mensen aan het einde van
de webinar iets te geven. Bij een sales is dit bijna vanzelfsprekend; u zult informatie
over het product geven en vertellen waarom mensen het nu aan moeten schaffen en
tot slot waar ze heen moeten om dit product te krijgen. Bij een informatieve webinar is
dit vaak lastiger, maar het is wel belangrijk om mensen ergens heen te sturen.
Ook dit is een reden waarom een webinar van belang is, want het maakt het mogelijk
om aan het einde van de webinar mensen te sturen naar uw fan page, uw website of
wat u verder online heeft dat mensen kunnen bekijken voor meer informatie.
Voor het houden van webinars kunt u gebruik maken van;
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(http://www.gotomeeting.com/fec/) of (http://www.dimdim.com/).
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Facebook advertenties
Een geweldige manier om nieuwe klanten aan te trekken is door advertenties te
maken op Facebook. Het maken van een advertentie is eenvoudig en het kan zoveel
kosten als u zelf wil. Bij een succesvolle campagne zult u uiteindelijk merken dat u
verdient aan de Facebook advertenties.
Voor u begint met het maken van advertenties is het aan te raden om dit op een ander
account te doen. Het is verboden om zelf een tweede account aan te maken enkel en
alleen voor advertenties, maar misschien is het mogelijk dat u iemand kent die niets
met Facebook doet en dat u onder zijn account mag werken.
Ga naar Facebook Advertising (http://www. facebook.com/advertising/) om een advertentie te maken. Als eerste vult u de titel van de advertentie in en de URL waar de
advertentie naar verwijst. Bij de body kunt u vervolgens een beschrijving of slogan
invullen. Hierbij is het belangrijk om kort en krachtig te zijn, want u heeft slechts 135
tekens of minder tot uw beschikking. Een belangrijk onderdeel van Facebook Ads zijn
plaatjes. Ook hier is de optie om plaatjes te uploaden voor gebruik van de advertentie.
Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat adverteren op Facebook anders is dan normaal. De meeste mensen komen op Facebook voor de gezelligheid en
om contacten met vrienden te onderhouden, en ze hebben dus vaak weinig tot geen
behoefte om dingen te kopen. Een advertentie moet dus meteen de aandacht kunnen
trekken van mensen zonder storend of opdringerig over te komen. Dit zal er voor zorgen dat meer mensen op de advertentie zullen klikken in plaats van dat ze de advertentie negeren of zelfs weg zullen klikken.
Zoals de meeste die bekend zijn met
online adverteren wel weten is het ook
belangrijk om na te denken over
zoektermen. Deze zoektermen kunnen
vermeld worden in de body, maar het is
ook mogelijk om een advertentie te
richten op een bepaalde doelgroep door
alleen te adverteren in bepaalde landen,
voor mensen met een bepaalde leeftijd,
geslacht en interesses. Ook is het
mogelijk om geavanceerde
demografische gegevens in te vullen of
een opleidingsniveau. Bij het invullen
van deze gegevens voor de doelgroep
berekend Facebook automatisch
hoeveel mensen er bereikt worden.
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Forum marketing
Forum marketing is een manier om uw Facebook pagina, blog, website of uw eigen
naam bekend te krijgen over het internet. Voorbeelden van zulke forums zijn WarriorForum en Chris Farrell’s forum. Dit zijn ook tevens forums over internet marketing.
Om een forum te vinden van uw eigen branche kunt u zoeken via Google en daar
zoektermen die te maken hebben met uw branche in te typen. Bekijk een forum aandachtig voor u zich aanmeldt om te zien of het wel actief genoeg is en een forum ook
wel serieus genoeg is.
De truc van forum marketing is om niet meer dan twee, maximaal drie forums te hebben waar u actief op bezig bent. Met meer dan drie zult u geen tijd hebben om alle forums goed te onderhouden. Stel uzelf voor, reageer op bestaande discussies en zorg
er voor dat mensen u leren kennen. Hier kunnen enkele weken over heen gaan, maar
als u dan naar enkele weken een goed artikel schrijft en vervolgens plaatst op het forum met een link naar uw website, Facebook pagina of blog, zullen er veel mensen op
reageren. Ook helpt het om ergens in uw signature een link naar uw Facebook pagina
of website te hebben. Forums zijn ook handig omdat ze veel nuttige informatie zullen
geven die u niet wist, maar wel kunt gebruiken. Let er altijd wel op of er verkeer blijft
komen naar uw pagina of website. Mocht dit stil vallen, dan is het tijd om te zoeken
naar een nieuw forum.
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Artikel marketing
Er is al wat gezegd over de Notes feature op Facebook, waarmee het mogelijk is om
zelf stukjes te schrijven of een blog te importeren. Het zelf schrijven van artikelen om
zo herkend te worden heet artikel marketing. Artikel marketing is een mooie manier,
omdat een artikel keer op keer op verschillende manieren gebruikt kan worden. Zo
kan een artikel opnieuw geplaatst worden maar dan op een andere blog of op Facebook of is het mogelijk om er een video van te maken en die te publiceren.
Bij artikel marketing is het belangrijk om na te denken over de zoektermen vanwege zoekmachines, maar het kan zijn dat u geen zin heeft om over zoektermen na te
denken of dat u in een branche zit met heel veel concurrentie die precies dezelfde
zoektermen gebruiken. In dat geval is er een alternatief beschikbaar om toch hoog te
eindigen in zoekmachines, en dat is door gebruik te maken van sites die al hoog staan
in Google.
Deze sites zijn onder te verdelen in zoektermen sites, waarbij het voornamelijk gaat
om de zoektermen, en in leverage sites. Bij leverage sites is er sprake van een guest
blogger, waarbij andere mensen artikelen schrijven en die op de site laten publiceren.
Door regelmatig op zo’n leverage site te posten, raakt uw naam ook bekend wat weer
kan leiden naar heel veel mensen op uw Facebook pagina.
Het is natuurlijk belangrijk om een site te vinden in uw eigen branche en dat u daar
als gastspreker artikelen voor kunt schrijven. De website zelf moet ook veel verkeer
aantrekken, anders heeft het weinig zin. Om te zien of een bepaalde site goed genoeg
is of niet, kunt u gebruik maken van Alexa toolbar en van SeoQuake. Beide zijn via
Google te vinden en gemakkelijk te installeren. Bij het checken van een website moet
de Alexa rating zo hoog mogelijk zijn, en de SeoQuake Google Page Rating (op welke
pagina staat de website op Google) zo laag mogelijk.
Artikelen die op een leverage site staan kunnen opnieuw gebruikt worden. Leverage
sites stellen echter vaak als eis dat de inhoud van een artikel uniek is, dus het is aan
te raden om eerst een artikel te posten op de site waar u een gastschrijver bent, en
dan na een paar dagen of een paar weken op uw eigen blog.
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Joint Venture
Een handige manier om in het begin snel
uw lijst of klantendatabase uit te breiden is door een joint venture aan te gaan
met een ander bedrijf. Dit kan op twee
manieren; ad swap en solo ad.

Ad swap

Een goede plek voor zowel ad swaps als
solo ads is Digital Point. Er is nog niet
zo snel een Nederlandse versie van dit
forum te vinden.
Er zijn ook speciale websites waar u iemand kunt betalen om uw vriendenlijst uit
te breiden. Een aantal van deze websites
zijn:

Bij een ad swap besluiten twee bedrijven
om elkaars klantendatabase uit te wisselen, elkaars producten aan te raden
aan hun klantendatabase of speciale
aanbiedingen te delen. Klanten van het
ene bedrijf zullen dan het andere bedrijf
bekijken en mogelijk iets kopen.
Het is wel de bedoeling dat beide bedrijven een ongeveer even grote data
base aan klanten hebben. Mocht het zo
zijn dat het andere bedrijf bijvoorbeeld
meer vrienden heeft op Facebook dan
dat u heeft, dan kunt u kiezen voor een
gedeeltelijke ad swap, waarbij u voorstelt
dat de ander voor evenveel personen als
dat u op uw vriendenlijst heeft staan uw
bedrijf zal aanraden of een product zal
aanraden.

Solo ad
Solo ad is eigenlijk hetzelfde idee als
een ad swap, met als groot verschil dat
u iemand betaalt en die op zijn beurt uw
pagina of uw product aanraadt aan al
zijn vrienden. Dit is een kans om in een
nacht tijd uw lijst behoorlijk te vergroten,
maar het is wel altijd aan te raden om de
persoon die u betaalt om dit te doen eerst
goed te onderzoeken. Mocht u enige
twijfels hebben bij een persoon, dan kunt
u het beter niet doen.
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Edgerank
Google heeft SEO’s, ofwel Search Engine Optimization. Dit is een formule die bepaald
hoe hoog een bepaalde website komt te staan op de lijst van zoekresultaten. Facebook heeft iets vergelijkbaars om te bepalen welke nieuwe berichten er in de top news
komen te staan en welke niet. Dit heet Edgerank, en het is nieuwsoverzicht optimalisatie formule.
Alles op de news is een object, en alles wat er binnen een object gebeurd is interactie.
Dat betekent dat elke status update of video, link of foto een object is, en alle likes en
reacties die dit bericht vervolgens krijgt zorgt voor de interactie.
De formule de score bepaald van hoe hoog een bericht eindigt op de news bestaat uit
Affinity (verwantschap, affiniteit), Weight (gewicht) en Time (tijd).

Affinity
Affinity wordt bepaald door hoeveel u met een vriend op Facebook omgaat. Laat u regelmatig berichtjes achter, drukt u vaak op like voor foto’s en status updates, en doet
deze persoon hetzelfde bij u, dan bestaat er een hoge affinity score die er voor zal
zorgen dat berichten van deze persoon hoog op uw top news zal eindigen. Hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde, als u zelden met iemand praat, en zij laten ook
geen berichtjes of likes achter op uw prikbord, dan zorgt dit voor een hele lage affinity
score en is de kans groot dat uw berichten niet op het top nieuws van deze persoon
verschijnen, en zijn berichten ook niet op die van u.

Weight
Weight heeft te maken met de interesses van een persoon en wat voor type berichten zwaarder tellen. Iemand kan bijvoorbeeld heel actief zijn op het gebied van foto
berichten, maar reageert zelden op een bericht met een link. Dit geeft voor Facebook
aan dat diegene meer geïnteresseerd is in foto’s dan in links, wat betekent dat als een
vriend vervolgens foto’s op Facebook zet, deze zwaarder mee zullen tellen dan een
status update of link. Met andere woorden, berichten met foto’s krijgen een hogere
score dan de rest.

Time
Time gaat over het verstrijken van tijd sinds een bericht geplaatst is of sinds er voor
het laatst wat gebeurd is. Hoe ouder de oorspronkelijke bericht is, hoe lager de score
zal zijn en uiteindelijk verdwijnt het van het top nieuws. Maar interactie bepaalt ook
hoe hoog de score voor tijd is. Als het lang duurt voor iemand reageert, zal een bericht
sneller van de top news verdwijnen. Is er daarentegen meteen veel interactie op het
bericht, zal het langer een hoge time score houden.
Het is dus handig om te weten wanneer de beste tijden zijn om een bericht op Facebook te posten. Zo zijn er tussen 9 en 5 weinig mensen op Facebook – in elk geval in
uw eigen land – omdat mensen dan op school of op werk zitten. ‘s Ochtends ->
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een bericht posten levert vaak meer reacties op dan in de avond. Voor maximale optimalisatie van de Facebook SEO is het dus belangrijk om te weten wanneer de beste
tijdstippen zijn om een nieuw bericht te posten.
Een laatste ding om op te letten is dat het belangrijk is om zelf actief bezig te zijn op
Facebook, wilt u dat uw berichten op de news van uw vrienden eindigt. Daarnaast
wilt u proberen om berichten te posten waar veel mensen op gaan reageren, want dit
houdt een bericht langer in de top news. Tot slot is het zeker aan te raden om zowel
Facebook als Google te gebruiken, omdat niet iedereen op Facebook zit. Optimaliseer
ze allebei en trek zoveel mogelijk bezoekers aan.

Overige tips en trucs
Tot slot nog een aantal overige tips en trucs voor het promoten van een Facebook
pagina. Sommige zullen al genoemd zijn, andere zullen nieuw zijn.

Fan incentives
Er zijn een aantal mogelijkheden om mensen te stimuleren uw Facebook pagina leuk
te vinden of zich aan te melden op uw website. Hierbij kunt u denken aan gratis aanbiedingen, zoals een gratis cursus, gratis e-book, gratis video, en dergelijke. Vouchers
of coupons zijn ook een geweldige manier om mensen aan te trekken. Advies aanbieden is ook een mogelijkheid om mensen geïnteresseerd te krijgen, maar dit is wel
een vrij intensieve manier van klanten aantrekken dat veel tijd in beslag zal nemen.
Verder zijn er nog de mogelijkheden tot wedstrijden, loterijen, gratis evenementen of
webinars en de mogelijkheid van ‘reveal’. Over dat laatste zijn de meningen verdeeld,
omdat een Facebook gebruiker met reveal gedwongen wordt eerst een pagina leuk te
vinden voor ze de rest te zien krijgen, en daarmee loopt u het risico om veel mogelijke
mensen af te schrikken, maar het is het proberen waard.

Foto’s
Foto’s kunnen ook een goede manier zijn om zowel huidige gebruikers actief te laten
zijn op uw Facebook page of nieuwe klanten aan te trekken. Als eerste is het mogelijk om zelf foto’s te uploaden op de pagina en daar vervolgens mensen in te taggen.
Hierbij is het wel aan te raden om gebruik te maken van tagging partners en om er
ook voor te zorgen dat de foto’s relevant zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld foto’s gepost
worden van evenementen of seminars.
Ook is het mogelijk om fotowedstrijden te houden waarbij mensen hun mooiste foto
kunnen insturen. Dit zorgt niet alleen voor veel fotoactiviteit op uw pagina, maar ook
dat mensen terug blijven komen.
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Facebook reacties
Het is al gezegd, maar hier nog een keer: zorg voor zo veel mogelijk berichten en
reacties op uw Facebook page, via uw blog, websites of zelfs via email. Hoe meer
berichten en reacties, hoe hoger de pagina zal eindigen bij de zoekresultaten in Facebook en op de top news van alle vrienden.

Email signatures
Email signatures zijn ook een geweldige manier om mensen, met name ook mensen
die niet op Facebook zitten, naar uw Facebook page te leiden. Dit kan door een link in
uw email signature te plaatsen of door WiseStamp te gebruiken.

Reageren op blogs
Door te reageren op blogs die een hoge ranking bij Google hebben is het ook mogelijk
om nieuwe mensen aan te trekken naar uw Facebook page. Berichten die u achterlaat
op deze blogs moeten interessant en informatief zijn, zodat mensen ook meer over
u willen weten en zorg voor een kleine, subtiele link aan het einde van de post zodat
mensen daar op kunnen klikken.

Facebook LikeSign
U kunt een Facebook LikeSign plaatje krijgen via Blue SkyFactory en u hoeft daar
alleen de URL naar uw pagina in te vullen. Het plaatje kunt u vervolgens opslaan en
de grootte aanpassen naar uw eigen behoefte.

Automation
Automation houdt in dat er automatisch status updates worden gepost. Hiervoor kunt
u gebruik maken van dlvr.it, hootsuite of een website die u zelf hebt gevonden. Handig
voor als u een paar dagen niet beschikbaar bent, maar wel wil dat er nog regelmatig
of dagelijks wat op de pagina verschijnt.

Fan of the Month Promotion
Fan of the Month Promotion is een grappige manier om mensen aan te sporen actiever aanwezig te zijn op uw pagina. Dit kunt u doen door de applicatie ‘My Top Fans’ te
gebruiken. Dit laat vervolgens zien welke fans het meest actief zijn geweest op een
dag of maand, en zo kunt u vervolgens iedere maand aangeven wie uw top fan is.
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Voorwoord
Overige applicaties die u kunt gebruiken zijn Divshare, Countdown, Audioboo of
Slideshare.

Divshare is voor het delen van documenten en media online. Aanmelden is gratis,
en er is de mogelijkheid om in elk geval tot 5GB gratis aan documenten en media te
uploaden.

Audioboo is een alternatief voor het gebruik van Audacity. Het is gratis en het is gebouwd voor social media, de geweldig om te gebruiken voor Facebook.

Slideshare is een hosting website voor PowerPoint presentaties, documenten en
video’s. Accounts zijn gratis, maar met de mogelijkheid om betaald meer opties te
krijgen. Er bestaat ook een Facebook Application van Slideshare.
Tot slot is er nog Insights, wat u laat alle statistieken van uw Facebook pagina laat
ziet. Facebook insights verschijnt automatisch op de pagina zodra er 30 of meer likes
zijn. Het wordt eens in de 24 uur geüpdate, en het laat zien hoe vaak een post gezien
is en hoeveel feedback of reacties het ontvangen heeft. Ook kunt u er achter komen
hoe actief uw gebruikers zijn op uw pagina.
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Geld verdienen met Facebook
Tot slot is het interessant om te leren hoe er geld verdiend kan worden via een fan
page op Facebook. In tegenstelling tot veel gebruikers op Facebook, die Facebook
gebruiken voor sociale netwerken, foto’s en vrienden, is het voor een bedrijf een marketing tool en het is ook belangrijk om Facebook op die manier te gebruiken.
Het belangrijkste bij marketing op Facebook is de relatie met klanten. Als bedrijf wilt u
iets verkopen aan uw klanten, maar het is heel belangrijk dat dit op de juiste manier
wordt aangepakt. Veel bedrijven denken dat door veel links te posten, ze vanzelf wel
producten verkopen, maar dit zorgt voor veel eenrichtingverkeer en veel klanten die
niet zullen reageren. Door veel tijd te besteden aan het opbouwen en onderhouden
van een relatie met klanten, en door regelmatig berichten te posten zonder de intentie
iets te verkopen zullen klanten sneller geneigd zijn om producten te kopen of op links
te klikken wanneer u een suggestie maakt.
Als beginnend bedrijf op Facebook is het belangrijk om te concentreren op het bouwen van een lijst. Deze lijst van klanten is de kern van een zaak, aangezien het bij
een bedrijf niet gaat om verkopen of om producten, maar om klanten. Zonder klanten
gebeurd er niets. Pas als er klanten zijn en mensen zich hebben aangemeld bij een
Page, kunt u er echt iets mee.
Pages als marketing tool hangt af van wat mensen door vertellen aan hun vrienden.
Als u iets op uw Page post, zal dit op de nieuwspagina van al uw volgelingen komen.
Als die vervolgens op het bericht reageren, zal dit weer op de nieuwspagina verschijnen van hun vrienden, en in deze groep vrienden van vrienden kunnen weer nieuwe
klanten zitten.
Als laatste is het belangrijk om te weten dat dit soort zaken doen niet voor iedereen
geschikt zal zijn. De kunst ligt hem er in om open te zijn over uzelf en proberen om
uzelf te blijven, maar het toch te blijven zien als een bedrijf. Ook is het goed om te
onthouden dat omdat het een bedrijf is, het niet meteen geld zal op- leveren. Zoals
met elk beginnend bedrijf zal er veel tijd in gaan zitten en zullen er veel problemen op
duiken die voor frustraties zorgen, maar het is belangrijk om veel geduld te hebben,
positief te blijven en te onthouden dat het even duurt voor er geld binnen komt.
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Slot
Social Media Netwerken zorgen voor het verhogen van de vindbaarheid van websites,
uw product of dienst. Door berichten te plaatsen over uw product of dienst op deze
netwerken bereikt u een grote groep waar u nog niet bekend bent. Vanuit deze
berichten verwijzen er links naar uw eigen website en zoals u waarschijnlijk weet
hebben deze links invloed op de zoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo. Met het
vooruitzicht op de enorme groei van Social Search is het daarnaast ook belangrijk om
binnen vele Social Netwerken aanwezig te zijn. Ook al weet u nog niet hoe u social
media wenst in te zetten het komende jaar of de komende jaren, toch is het van groot
belang uw naam of merk te claimen op deze social netwerken.
Graag geven wij u meer advies over hoe u social media kunt inzetten voor uw organisatie.
Op onze blog vindt u dagelijkse updates wat betreft social media en gerelateerde
onderwerpen. Deze whitepaper kan eventueel niet up-to-date zijn, daarom is onze
blog een fijne aanvulling: http://blog.nederlandinternet.nl
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Facebook, volg dan
onze online cursussen op http://academy.imnl.nl

38
© www.nederlandinternet.nl

