• Op zondagavond wordt je redacteur gemaakt van de Facebook pagina.
• Begin pas met posten op maandag, of plan je posts in op die dag. ( van te voren inplannen kan dus ook dan
heb je er de rest van de week geen omkijken naar)
• Plaats alleen content van professionele kwaliteit gemaakt door een professioneel fotograaf of eigen gemaakt
content met een goede camera en de juiste belichting.
• Zorg van te voren voor genoeg content dit voorkomt dat je in jouw week in de stress raakt omdat je niks meer
kunt posten.
• Een post met veel tekst doet afbreuk aan de post, benoem je gerecht/post beknopt.
• Ga je een keer live, probeer dan om minimaal een aantal minuten live gegaan, vertel wat je doet en wat je
maakt. Probeer om je gerecht goed in beeld te brengen. Zorg voor een goede WiFi verbinding anders wordt je
beeldkwaliteit slecht.
• Zelf gemaakte filmpjes met een smartphone kun je ook plaatsen zorg alleen wel dat je een telefoon gebruikt
die hoge kwaliteit film kan opnemen.
• Probeer eens een like en win actie, geef een lunch/diner weg voor twee personen, met een ludieke actie.
• Post geen onzinnige dingen die niks te maken hebben met de naam culinaire inspiratie, de volgers willen
mooie gerechten zien.
• Probeer als het kan om drie posts per dag te doen, verdeeld op de dag, eentje in de morgen, eentje ‘s
middags, en eentje ‘s avonds.
• Schrik niet als je in het begin van je week minder likes ophaald, is vrij normaal. Ik kijk zelf alleen nog maar
naar het aantal bereikte personen, vind dat veel belangrijker dan het aantal likes op één post.
• Als je vind dat er een andere omslagfoto gebruikt moet worden neem dan contact met mij op.
• Probeer om de film zoveel mogelijk keer te delen met vrienden, familie, collega’s.
• Probeer een post niet te laten lijken op een post die je normaal op instagram plaatst met hashtags etc etc.
Vinden ze op Facebook niet zo leuk.
• Denk er aan dat Culinary Inspiration Internationaal is, wat dus inhoud dat alle tekst in het engels moet.
• Doorgaans communiceer ik in jouw week met diegene die de posts doet, dat kun je dus zelf zijn of iemand die
je daar voor hebt aangesteld, ik communiceer het liefst via whattsapp. Dus doet iemand anders jouw posts,
geef dan even zijn/haar nummer aan mij door.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding dan hoor ik die graag. Ik ben bereikbaar op
0614418466 of via mail info@culinaireinspiratie.com
Met vriendelijke groet,
Wouter Faber Oprichter en Eigenaar Culinaire Inspiratie.

