30 dagen Social Media Content inspiratie
Weet je even niet meer wat je moet posten? Maak dan gebruik van deze handige
Social Media content inspiratie. Voor elke dag van de week, 30 dagen lang óf
als je 1x per week iets post, dan voor 30 weken lang!
Meet je prestatie, zodat je weet wat jouw lezers fijn vinden om te lezen. Post op een tijd dat jouw
lezers online zijn. Wees consistent in je taalgebruik. Gebruik duidelijk beeldmateriaal/foto’s.

DAG 1

DAG 2

Foto van jezelf, introduceer
jezelf aan nieuwe volgers

DAG 4

Waar ben je dankbaar voor
vandaag?

DAG 5

Beantwoord een vraag van een
klant die je recent ontving

DAG 7

Vertel over jouw waarom:
waarom doe je wat je doet?

DAG 8

Maak meerdere foto’s van
inspirerende producten/
diensten met reviews van
klanten

DAG 10

Vier wat je bereikt hebt met je
volgers

DAG 11

Waarom ben jij je bedrijf
gestart? Wat was/is je droom?

DAG 13

Inspireer je volgers (bijv. door
een quote) en vraag om
feedback door een
emoji/duimpje

DAG 14

Promoot positiviteit,
gerelateerd aan je bedrijf

Foto van jouw hand die een
pen vasthoudt of dat je werkt
aan je laptop

DAG 3
Foto van je werkplek, deel iets
van achter de schermen

DAG 6
Deel iets over jouw proces.
Geef jouw volgers een inkijkje
in jouw wereld

DAG 9
Deel nieuws uit jouw branche
of updates over jouw
bedrijfstak

DAG 12
Vertel over iets wat er vandaag
is gebeurd op je werk

DAG 15
Stel een goed of fout vraag,
gerelateerd aan je business
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DAG 16
Deel iets wat jouw volgers
graag van jou willen leren

DAG 19
Deel je bedrijfsvisie

DAG 22

DAG 17

DAG 18

Vertel over je familie/vrienden
en hoe die jou ondersteund
hebben

Help iemand vandaag met een
woord van bemoediging

DAG 20

DAG 21

Omschrijf hoe je je voelt
vandaag en vraag je volgers dit
ook te doen

DAG 23

Vertel over iemand die jou
geïnspireerd heeft in je leven

DAG 25

Deel een tip
hoe jij je dag indeelt

DAG 26

Deel een recept voor succes.
Iets wat jou erg geholpen heeft

DAG 28

Haak in op de dag van een
inhaakkalender. Deel iets
grappigs!

DAG 29

Vertel waarom jij
van je werk houdt

Neem een foto van jou
in/om het huis,
deel een leuk moment

Vertel waarop jij je op dit
moment focust
(bijv. een project)

DAG 24
Maak een top 5/10 lijst van
producten of handige tools die
jij vaak gebruikt

DAG 27
Deel een inspirerend verhaal

DAG 30
Vertel over een moeilijk iets
waar je met je bedrijf mee te
maken kreeg
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