SOCIAL MEDIA
CONTENT KALENDER
Angelica de Brouwer

WEEK 1

MAANDAG
Een video over
jezelf, waarin je
wat meer over
jezelf vertelt.
Misschien moet je
hiervoor uit je
comfortzone,
maar op deze
manier leren de
klanten je het
best kennen.
VRIJDAG
Een voor & na
foto van een
behandeling die
je hebt
uitgevoerd.

DINSDAG
Maak een video
waarbij je bezig
bent met een
behandeling (in
overleg met de
klant en door een
ander laten
filmen).

ZATERDAG
Deel een tip
binnen je eigen
branche. Wat is
een leuk geheim
voor de klanten
die zij direct
kunnen
toepassen.

WOENSDAG
Maak een video
over: "waarom je
bent begonnen
met jouw
business".

ZONDAG
Een mooie quote
waar jij veel
waarde aan hecht
& waarom.

DONDERDAG
Post een selfie
met 3 feitjes over
jezelf die niet
veel mensen
weten.

EXTRA POST
Post een video
waarin een klant
erg tevreden is
over jouw
behandeling/
product.

WEEK 2

MAANDAG
Een throwback,
wat deed je voor
... (wat je nu
doet).

VRIJDAG
Maak een video
over jouw
werkdag.

DINSDAG
Bedank je volgers
voor hun support
en het feit dat ze
je volgen.

ZATERDAG
Laat je volgers
zien wat jouw
doelen zijn. Deel
hoe gemotiveerd
je bent en wat je
wilt bereiken.

WOENSDAG
Beantwoord een
van de meest
gestelde vragen

ZONDAG
Wat is je
favoriete hobby?
Post daar wat
leuks over.

DONDERDAG
Deel een
levensles die je
ooit eens hebt
geleerd.

EXTRA POST
Maak een post
over jouw "beste
gewoonte".
Hierdoor creëer je
vertrouwen bij je
volgers.

WEEK 3

MAANDAG
Waarom mensen
jouw product of
dienst moeten
kopen.

VRIJDAG
Post een
behandeling/
product en
waarom deze zo
goed is.

DINSDAG
Wat is jouw
persoonlijke
verhaal over jouw
niche? Denk
hierbij aan
sleutelmomenten,
uitdagingen en
doorbraken.

ZATERDAG
Deel een video of
geschreven
review van een
klant.

WOENSDAG
Het voordeel van
jouw
product/dienst.

ZONDAG
Post een aantal
voor & na foto's.

DONDERDAG
Het grootste
probleem waar
jouw "potentiële
klanten" tegen
aan lopen.

EXTRA POST
Een praktische tip
die jouw volgers
direct kunnen
toepassen.

WEEK 4

MAANDAG
Maak een post
over "behind the
scenes" laat zien
waar je aan het
werk bent.

VRIJDAG
Ga deze dag Live.
Vertel wat over
jezelf, je branche
en veelgestelde
vragen.

DINSDAG
Herinner je
volgers om een
afspraak te
maken voor een
behandeling.

ZATERDAG
Maak een post
over wat je
volgers deze dag
gaan doen.
Creëer
wederzijdse
interesse.

WOENSDAG
Introduceer jezelf
voor de nieuwe
volgers.

ZONDAG
Maak een post
over een korting
die je
aankomende week
gaat doen.

DONDERDAG
Maak een post:
"Vraag maar
raak". Laat je
volgers hier van
alles vragen over
jouw branche,
producten en/of
diensten.

EXTRA POST
Vraag je volgers
hoe ze bij je
terecht zijn
gekomen.

