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PERFECT NOVEMBER SOCIALS
Build your

De herfst 

Een dag die voor marketing steeds belangrijker wordt en draait
om leuke acties. Singles day is bedoeld om het leven als
vrijgezel te vieren en jezelf eens extra te verwennen. Hierbij kan
je bijvoorbeeld een toffe quote of leuke actie inzetten.

Cyber Monday is een vervolg op Black Friday en maakt de
start van het cadeauseizoen helemaal af. Met Cyber Monday
draait het om de onlinewereld en social media mag niet
achterblijven.

Cyber Monday 

Het is altijd goed om in te haken op gewoontes die bij dit
moment passen. Zoals in de herfst het weer, het einde van
het jaar dat er aan komt, een warme kop thee, chocomelk
met slagroom of de warme jassen die weer aan mogen. 

Singles day 

Je kunt natuurlijk niet meer achterblijven met Black Friday.
Ook als je zelf niet aan een actie doet kan je bijvoorbeeld
inhaken op de beleving van je volgers of delen wat jij op deze
dag gaat inslaan. 

Black Friday  

We komen steeds dichter bij de feestdagen en dat geeft een
heerlijk gevoel. Post hierover! Probeer creatief na te denken hoe
jij de feestdagen kan gebruiken als inhaker voor jouw profiel.

Vooruitblikken naar de feestdagen 

POST IDEAS
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Struggle jij met je winterdip? Wat heb je hiertegen gedaan of via
welk kanaal ben jij op de gouden tip gekomen. Dit onderwerp is
enorm actueel in november. Deel hierover je ervaringen en wie
weet hebben jouw volgers ook wel tips voor jou!

Tips voor geen winterdip  

80% van de Nederlanders drinkt koffie. Grote kans dat veel
volgers zich kunnen vinden in je post of story hierover. Denk
hierbij aan iets simpels zoals je koffiepauze op werk of het
koffietentje waar jullie altijd je koffie halen!

Internationale cappuccino day  

Je volgers volgen je omdat ze je interessant vinden en
benieuwd zijn naar jou. Deel eens beelden van wat je achter de
schermen doet: op kantoor of een dag meekijken in jouw werk
vinden je volgers maar al te interessant. 

Achter de schermen

Heb jij doelen waar je aan werkt, een cursus die je volgt of heb
je net een boek gelezen wat jou enorm heeft geïnspireerd?
SHARE! Wie weet inspireer jij zo ook jouw volgers die je hier
dankbaar voor gaan zijn.

Inspireer 

Heb jij begin van het jaar doelen gesteld en deze gedeeld op
social media? Kom hier op terug. Deel de status en wat je hier
de komende maand nog voor gaat doen en reflecteer op het
afgelopen jaar. Wees trots op de stappen die je hebt gezet. 

Doelen van afgelopen jaar

POST IDEAS


