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FOTO STRATEGIE



Foto's kan je enerzijds inzetten om zichtbaarder te zijn in wie
jij bent zodat mensen jou leren kennen.

Anderzijds kan je met foto's inzichten en helderheid krijgen 
over vraagstukken over je leven, je business en de te nemen 
acties die er écht toe doen. Intuïtief leven dus.

Laat je foto's die je onderweg met je telefoon maakt dus
geen stof vangen in de lade, maar ga ze echt strategisch
inzetten op een eenvoudige en relaxte manier.

De foto's die je maakt met je telefoon kan je het allerbeste 
inzetten op sociale media. Professionele foto's van een
fotografe kan je echt overal inzetten, aangezien de kwaliteit 
veel groter is en zij zullen sowieso jou en je verhaal nog
beter in beeld kunnen brengen. Het is tenslotte hun passie
en beroep. Je kan hiervoor zeker beroep op mij doen, maar
er zijn ook nog andere personal branding fotografen
uiteraard.

Jouw foto's trekken de aandacht en wekken een gevoel 
op waardoor mensen makkelijker je bijhorende content
zullen lezen.

De volgende tips pas ik toe op instagram, maar kan je ook
voor andere kanalen toepassen. Kies voor 1 tot maximum 2
kanalen die passen bij jou en je tribe. Als je instagram zou
kiesen, dan kan je ook verhalen maken in de app unfold of
andere naar smaak en die laten draaien op je stories in
instagram.

FOTO STRATEGIE



Oprichten facebook bedrijfspagina en facebookgroep.

Wil je berichten posten en connectie maken met je tribe dan
is dit nog steeds een hele goeie optie.

Je kan je pagina of groep alvast een mooie look geven met 
je eigen foto's. In canva.com kan je direct het juiste formaat
hiervoor vinden.

Je kan er zelfs tekst bijzetten. Als je een banner maakt voor
je groep , kan je deze ook wijzigen als je vb een speciale
actie doet. Dan kan je deze actie in de kijker zetten met een
foto en tekst ( niet teveel tekst , keep it simple)

Wees je wel bewust als je een groep wil faciliteren, dat dit als
je het echt goed wil doen, best veel tijd vraagt. Zelf ben ik 
ermee gestopt, omdat het echt mijn ding niet is. Maar ik hoor
heel vaak ook dat het heel veel voldoening geeft. 

Facebook groep en pagina



Wees Consistent en post minstens 1 bericht per dag met
bijhorende foto. 
Zeker als je start met marketing, is het heel belangrijk om
hier een systeem in te vinden dat voor jou werkt. 
Je kan dagelijks berichten, maar je kan ook beslissen om
berichten voor een week, een maand of langer in te plannen.
Je kan ook berichten die goed gewerkt hebben ( dat kan je
zien in de statistieken) hergebruiken en een andere foto erbij
inzetten of volledig hetzelfde als het langere tijd geleden is
dat je dit bericht postte. Inplannen kan voor instagram vb met
planoly maar er bestaan ook andere opties.

Dit geldt in hoofdzaak als je net begint en je je weg nog wat
moet vinden hierin.  Al geloof ik ook heel erg sterk dat als je
content ( je geschreven tekst ) en je foto's heel puur zijn, dat
elke dag posten geen must is. Beter 1 goeie tekst en foto die
echt raakt, dan 2 half bakken .

Gebruik je schriftje waarin je schrijft als roadmap voor goeie
teksten op sociale media.

CONSISTENT



 know berichten 

Wie ben ik?
Wat doe ik?
Waarom doe ik wat ik doe

Like berichten 

Jouw persoonlijkheid en de verhalen hierbij.

Trust berichten

Getuigenissen, je expertise en je werk tonen

.
Buy berichten

Voorstel, aanbod , sales

Wissel deze berichten af en weet dat de trust berichten 
de helft ongeveer van je berichten zijn.

Mensen kopen alleen iets van mensen die ze leuk 
vinden en vooral vertrouwen.

KNOW LIKE TRUST BUY 



Wees altijd jezelf 

Natural Body Scrub
150ml | 5.07oz

BARE
ORGANICS



FACTS TELL, STORIES SELL

Verhalen vertellen werkt.
Zorg er wel voor dat als het over jou gaat, het ook
interessant is voor mensen die jou volgen.

Het gaat tenslotte altijd over hen.
Waar kan je hen mee van dienst zijn.

Focus op het geven van waarde. 
Waar kan jij je tribe mee helpen?
Geef om te geven. En laat resultaten los.

WAARDE

Als je een bericht schrijft bij jouw foto, doe dat dan met
volle goesting.
Vanuit je hart en soul.

En dat overgoten met een grote dosis positivisme en
energie maak je echt een groot verschil.

Mensen voelen dat verschil van km's afstand.
Speel een spel en have some fun.

FUN EN ENERGIE



Maak alinea's, isoleer een zin om deze kracht bij te zetten.
Selecteer de juiste foto bij het juiste bericht. 

Je kan ook hetzelfde bericht met andere foto plaatsen om
het effect van de foto te meten met elkaar in de
statistieken. 

Een link naar je website of een link naar
kennismakingsgesprekken ( als je die zou geven)
kan je in de opmerkingen onder je bericht zetten. 

LAY-OUT



Jouw why, jouw eigen verhaal, jezelf, jouw expertise
recensies van klanten...allemaal zaken om content over
te maken.

Laat jezelf zien. Laat het vertrouwen groeien. 
Dat komt alleen door te doen, dus neem de
verantwoordelijkheid om elke dag er te zijn. 
Kijk ook echt naar jouw foto's. 

En natuurlijk zijn er altijd dagen met 0,0 inspiratie. Dat is
zo. Ik kan alleen maar aanraden om te gaan wandelen in
de natuur of iets wat jij dan nodig hebt. 

INSPIRATIE CONTENT



Welke berichten met welke foto's werken het
allerbeste?
Kijk naar jouw statistieken, want die vertellen jou
wat je moet weten.
Berichten die goed scoren , kan je na verloop
van tijd zelfs recyclen.
En dat kan je dan doen met een andere foto of
dezelfde als langer geleden is. 

De foto's van jezelf zullen het beste scoren om connectie
en interactie aan te gaan met de mensen die bij jou
passen en omgekeerd.
Mensen kopen van mensen.
Mensen willen graag weten van wie ze kopen en of er
effectief al een klik is.

Wees ten allen tijde jezelf. En weet dat hoge bomen veel
wind vangen. Some will love you, some will hate you. 
So be it. 

Als je gewoon blijft wie je bent , dan gebeuren er
wonderen. De rest is bijzaak.

METEN IS WETEN

CONNECTIE



Kies een foto, waar je makkelijk tekst kan bijzetten (
canva.com) 
en kies juiste formaat voor het desbetreffende kanaal.
Val op met een bepaalde stijl, zodat het heel herkenbaar
wordt. 
Zorg ervoor dat je een bepaalde brand creëert. 
Let wel op. Jij bent. En je branding versterkt dit.
Doe geen andere mensen na, omdat dat toevallig voor
hen werkt. Blijf een eigen-wijze rebel die gewoon zichzelf
is.

Gebruik een foto van jezelf als je persoonlijk
contact wil maken.
Laat jezelf dus zien op je profielfoto

PROFIELFOTO

QUOTE OP JOUW FOTO



BE YOU

Fotocredits : Marleen Sahetapy


