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Instagram heeft dagelijks meer dan 500 miljoen gebruikers, waaraan jij

jouw kennis en kunde kunt tonen. Je moet het zien als een digitale

winkelstraat, waarbij jouw foto's en teksten de stoepborden en

gevelvlaggen vervangen. Een Instagram caption is de tekst - eventueel

met emoticons en hashtags - die je samen met je foto uploadt. Een

perfecte caption is geheel in jouw stijl, zodat het herkenbaar is voor jouw

doelgroep. Iedere post vertegenwoordigt jouw brand en zet je potentiële

klant aan tot actie. 
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Je hebt wellicht al een boel volgers, maar misschien sta je ook nog wel aan

het begin van jouw Instagram journey. Wat de situatie ook is: ga er serieus

voor zitten en post zeer regelmatig. Niet ál jouw volgers zullen ál jouw posts

voorbij zien komen, dus drie keer per dag posten is helemaal prima. Meer

mag ook, maar minder zul je al gauw volgers en likes verliezen. 

Een Insta-wat?

Time to get serious!
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Make a difference
Iedereen laat prachtige foto's zien en nee, daarin ga jij je waarschijnlijk niet

zomaar onderscheiden. Het is absoluut niet onmogelijk om op te vallen,

maar je moet van goede huize komen wil jij dat jouw afbeeldingen opvallen.

In je teksten kun je echter wel snel het verschil maken. Lever waarde, snap

de problemen van jouw doelgroep en bied de oplossing. 

 

Instagram analyseert natuurlijk alles, dus blijven bezoekers hangen op jouw

profiel? Dan krijgen jouw posts meer aandacht, waardoor het algoritme

positief voor je uitpakt. 

 

Hetzelfde geldt voor contact met je doelgroep, ook wel engagement. Maak

contact met je publiek, reageer naar hartelust en wees diegene waarin je

lezers zich kunnen verplaatsen. Laat zien dat jij ook gewoon een mens met

problemen of uitdagingen bent, want niemand voelt een connectie met

iemand die 24/7 aan het reizen is en enkel verblijft op de Malediven met een

tropische cocktail op een wit zandstrand. 

 

Kortom, jouw woorden geven jouw klant een duwtje in de goede richting. Je

spreekt de klant aan, vertelt je verhaal, overtuigt hem of haar en BOEM!

een nieuwe klant :-) 
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"I was not made to be
subtle"



Belangrijke informatie vermeld je eerst, dus kom maar op met die

pakkende titel. Doe alsof je een artikel presenteert, dus gebruik:

cijfers & percentages;

powerwords om je sales te stimuleren (geheimen, trucjes, hacks, 8

manieren om...);

bijvoeglijke naamwoorden kunnen een zin extra power geven;

handvatten of beloftes (hoe verdubbel jij jouw omzet binnen 60 dagen)

Na de titel komt de slag, want je gaat je lezers verleiden. Breng jouw

boodschap op de juiste manier, zodat ze blijven hangen:

gebruik emoticons;

af en toe een woordje in hoofdletters schrijven kan geen kwaad;

user generated content is een mooie manier om contact te maken én

content te genereren;

doe een follow-up, zoals post 3/5 of een 365-dagen challenge;

ga in op vragen van jouw publiek of deel een persoonlijk verhaal (hoe

meer struggles, des te beter ;)).

Voeg waarde toe, want we houden van (gratis) dingen:

een interessante video, waaraan je bezoekers echt iets hebben;

humor doet het altijd goed;

inspireer ze met quotes of business verhalen;

bied freebies, programma's of andere content aan. 
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Dus, het moment waar je op hebt gewacht. Hoe schrijf je nu die perfecte

caption? Ik zal een aantal bruikbare tips voor je opsommen, zodat je het

direct in de praktijk kunt brengen:

De perfecte caption #herewego

Verdeel je caption in behapbare
stukjes tekst, zodat het geheel

eenvoudig scanbaar is

https://gabriellamedia.nl/contact/


Laat een hartje achter als jij je ook zo

voelt

Klik op de link in BIO en download jouw

gratis ....

Double tap if you LOVE it

Bekijk mijn Stories van vandaag voor

extra tips

Een CTA? Ja! Een Call To Action. Dit is een

trigger voor jouw bezoeker om een bepaalde

actie te ondernemen, zoals een reactie

achterlaten of een link bezoeken. Enkele

voorbeelden:
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Plaats een emoticon, punt of
witruimte tussen de alinea's

Sluit af met een CTA

Hashtags
Gebruik niet teveel hashtags, want

TE is nooit goed, maar een handjevol

relevante tags helpt absoluut mee

aan een groter bereik!

 

Verdiep je in het gebruik van

Hashtags en bezoek eens de site van

Later >>>

https://www.instagram.com/p/B8vY0OYBCl3/
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