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FACEBOOK
Facebook is een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers hebben er een 
persoonlijk profiel en delen interesses en informatie op een zogeheten ‘Timeline’



INSTAGRAM
Instagram is een gratis smartphone-app voor het delen van foto's en video’s met volgers.

Je kan er berichten:

• delen

• bekijken

• leuk vinden

• opmerkingen plaatsen.



FACEBOOK BEDRIJFSPAGINA 

AANMAKEN



HOE MAAK JE EEN PAGINA
1. Log in op Facebook.com met je persoonlijk account

2. Klik op het pijltje rechts bovenaan

3. Ga daarna naar Pagina’s beheren OF surf naar: https://www.facebook.com/pages/



HOE MAAK JE EEN PAGINA
• Klik op Een pagina aanmaken



HOE MAAK JE EEN PAGINA
• Bij Bedrijf of merk klik je op Aan de slag



HOE MAAK JE EEN PAGINA
• Vul bij Categorie Café in

• Vul ook nog alle andere gegevens in

• Klik op Doorgaan



HOE ZIET EEN PAGINA ERUIT
1. Profielfoto

2. Omslagfoto

3. Gebruikersnaam

4. Over dit café

5. Bericht verzenden

6. Recensies

7. Post maken
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HOE ZIET EEN PAGINA ERUIT
1. Post

2. Community

3. Info
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PROFIELFOTO
• Een herkenbare afbeelding die aansluit bij de huisstijl van je bedrijf. 

• Bv. het logo van je café

• Formaat: 170x170 px

Tips:

• Je profielfoto wordt erg klein wordt weergegeven, dus geen foto met veel kleine details 

• Relevante beschrijving met een link naar je website



OMSLAGFOTO
• Originele en uitnodigende afbeelding die je café en pagina goed vertegenwoordigt

• Bv. een foto van het interieur met enkele klanten

• Formaat: 820x312 px

Tips:

• Video of slider met leuke beelden

• Een evenement extra in de kijker zetten

• Relevante beschrijving met een link naar je website



FACEBOOK POST MAKEN



POST AANMAKEN
• Ga naar het tabblad Startpagina gaan en klik op Schrijf een bericht…



1. Schrijf je bericht

2. Voeg eventueel een foto/video toe (formaat: 1080x1080 px)

3. Klik op Nu delen om je post te plaatsen

Tips:

• Gebruik emoji’s

• Gebruik een korte tekst

POST AANMAKEN
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POST PLANNEN IN DE TOEKOMST
• Je kan de post ook inplannen om op een later tijdstip online (en zichtbaar voor iedereen) te plaatsen. 

• Vul hierna in wanneer je de post wil publiceren

• Klik tenslotte op Planning



FACEBOOK EVENT MAKEN



EVENEMENT AANMAKEN
• Ga naar het tabblad Evenementen



EVENEMENT AANMAKEN
• Klik op Evenement maken



EVENEMENT AANMAKEN
• Upload een omslagfoto waarop duidelijk wordt weergegeven wat gasten kunnen verwachten van het 

evenement. 

• Formaat: 1920x1080 px

• Kies voor een catchy titel die mensen oproept tot actie.



EVENEMENT AANMAKEN
• Vul bij locatie het adres in van je Café

• Schrijf een beschrijving met veel impact. De belangrijkste info over het evenement plaats je in de eerste 3 
regels. je kan ook emoji’s gebruiken om de tekst dynamischer te maken.



EVENEMENT AANMAKEN
• Sla het event op als concept als je later nog aanpassingen wil uitvoeren

• Of je publiceert het event direct



EVENEMENT AANMAKEN
• Je kan het event ook inplannen om op een later tijdstip online (en zichtbaar voor iedereen) te plaatsen. Vul 

hierna in wanneer je het evenement wil publiceren en klik tenslotte op Planning



HOE HET (NIET) MOET



GOED: ZORGEN VOOR SFEER
• Logo van het café

• Foto van het interieur



GOED: FANS, VOLGERS MAKEN
• Klik op je laatste berichten

• Kijk wie het bericht leuk vond

• Indien ze de pagina nog niet volgen, 
kan je ze uitnodigen en gratis 
reclame sturen naar hen in de 
toekomst. 



GOED: AANWEZIGHEID DELEN
• Post met mensen in het café

• Relevante info voor (potentiële) klanten



GOED: MAAK JE POSTS ”FUN”
• Gebruik van emoji’s

• Foto’s met duidelijke info



KAN BETER..
• Kies een goede profielfoto

• Zorg voor een zichtbaar logo



KAN BETER..
• Pagina maken ipv een openbare groep

• Niet relevante posts moet je tegenhouden



KAN BETER..
• Zoek online naar oorspronkelijk materiaal ipv 

foto’s te nemen van een affiche

• Indien we je e–mailadres hebben, kunnen we de 
juiste files tijdig doormailen 



FACEBOOK ADVERTEREN



ENKELE CIJFERS
• Het kost gemiddeld €3,50 om 1.000 mensen te bereiken

• Je kan volledig zelf de doelgroep kiezen

- Regio

- Interesses

- Leeftijd

- Looptijd

- Budget



REGIONAAL ADVERTEREN
• Klik op je Startpagina van je pagina

• Klik onder een post op Bericht boosten



REGIONAAL ADVERTEREN
• Kies voor betrokkenheid bij doelstelling



REGIONAAL ADVERTEREN
• Klik bij doelgroep op Mensen in je omgeving

• Daar pas je nog de grootte van de straal aan

Tip: Wat is een ideale straal?
• In stedelijke omgeving = 2 tot 4 km
• Niet-stedelijke omgeving = 5 à 10 km



REGIONAAL ADVERTEREN
• Vul daarna je budget en de looptijd in

• Om de advertentie te bevestigen klik je op Promoten

Opgepast! 
Bij happy hour op dinsdag, is het belangrijk om 
deze promotie al enkele dagen eerder te 
starten, bijvoorbeeld vanaf donderdag / vrijdag. 

Tip: Welk budget instellen?
€10 à €15 wanneer je net start



BETALINGSGEGEVENS  TOEVOEGEN



HANDIGE TOOLS



TOOLS
Gratis databank met afbeeldingen:

• Pixabay.com

Gratis beeldbewerking:

• Canva.com

http://pixabay.com/
http://canva.com/


PIXABAY
• Rechtenvrije foto’s voor 

commercieel gebruik

• Nederlands, Frans en Engels  



CANVA: VISUELE POST MAKEN

1. Klik op de knop “Create a 
design”

2. Kies je sjabloon, bv. “Facebook 
post”



CANVA: SJABLOON KIEZEN EN 
AANPASSEN

1. Kies een template in het 
linkermenu (2)

2. De template zal tevoorschijn 
komen in het vlak met 
nummer 3

3. Van daaruit kan je zoals je in 
Word / Powerpoint doet het 
sjabloon aanpassen.



CANVA: VISUAL DOWNLOADEN

1. Klik op het pijltje naar onder

2. Daarna op “download” om de 
foto te downloaden



HOE OMGAAN MET 
NEGATIEVE REACTIES



TIPS
• Reageer altijd op een professionele manier

• Negeer nooit een reactie

• Verberg negatieve reacties

• Blokkeer iemand de toegang tot je bedrijfspagina



GEEN REACTIE GEKREGEN? HOERA!
• Meld je na een week opnieuw aan op business.google.com

• Vul de naam van jouw café in en claim het

https://business.google.com/

