
IN 15 STAPPEN NAAR 
EEN STRAFFE FACEBOOK 

BEDRIJFSPAGINA!
Deze checklist is voor ondernemers die producten en/of 

diensten leveren rechtstreeks aan de consument.

Duurtijd: 10 minuutjes. Bekijk onze how-to video door 
op ‘play’ of in de afbeelding hierboven te klikken.
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Logo als profielfoto instellen (ideaal: logo op witte achtergrond 
800 x 800 toevoegen).

Stel een winstgevende omslagfoto in (maandelijks wijzigen). Een 
omslagfoto valt meteen op wanneer iemand op uw pagina komt. 
Kies voor een herkenbare foto van uw bedrijf, team, product of 
dienst. Voeg een beschrijving aan de foto toe zoals: URL website, 
call to action en hashtags.

Creëer een unieke URL om in on - en offline communicatie te 
integreren (www.facebook.com/username). Kies daarvoor een 
gepaste gebruikersnaam: @onlineedbelgie. Ga naam ‘Pagina’ > 
‘Info’ > ‘Gebruikersnaam’ > ‘Bewerken’.

Stel een actieknop in. Onder de omslagfoto heeft Facebook een 
actieknop voorzien zodat uw bezoekers op uw pagina actie 
kunnen ondernemen. Kies de actie die het best bij uw bedrijf 
past.

Voltooi uw verhaal aan de rechterkant van uw pagina om 
bezoekers meer over uw bedrijf te vertellen en voeg een 
sprekende teamfoto toe.

LOGO
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Zorg ervoor dat uw pagina zo volledig mogelijk is ingevuld door 
onder andere alle instellingen te overlopen. Hoe completer de 
pagina, hoe beter vindbaar.

Overloop grondig alle tabbladen en sjablonen die voor uw 
bedrijf het relevants zijn. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Sjablonen en 
tabbladen’.

Koppel het Messenger platform aan uw bedrijfspagina en stel 
de chatfunctie in. Wilt u bereikbaar zijn voor uw bezoekers dan 
stelt u best de chatfunctie in. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Berichten’. 
Vul een bericht in dat automatisch wordt verstuurd wanneer 
bezoekers op uw pagina terechtkomen.

Nodig vrienden en/of familie uit om uw pagina leuk te vinden. 
Ga naar uw bedrijfspagina en scroll naar beneden tot aan het 
gedeelte ‘community’ > klik op ‘vrienden uitnodigen’, ‘alles 
selecteren’ en tot slot ‘uitnodiging verzenden’.

Verzamel reviews. Wist u dat 86% van de bevolking beslist a.d.h.v 
reviews. Reviews zorgen voor geloofwaardigheid wat ten goede  
komt aan uw conversie.

100%
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Koppel uw Instagramaccount aan uw bedrijfspagina. Ga naar 
‘Instellingen’ > ‘Instagram’.

Voeg het Instagram tabblad in linker navigatiekolom toe. (www.
facebook.com/instatabapp/).

Voeg het Youtube tabblad in linker navigatiekolom toe. (www.
facebook.com/youtubetabapp/)

Voeg ‘Inschrijven nieuwsbrief’ in linker navigatiekolom toe.  
(https://mailchimp.com/help/add-or-remove-a-signup-form-on-
your-facebook-page/).
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Schakel een hulplijn in. ONLINE ED helpt u graag tijdens een 
praktische 1-op-1 training. Tijdens deze sessie geven we advies 
met betrekking tot uw bestaande website, optimaliseren we uw 
sociale media kanalen, inspireren we u met ideëen… U vraagt 
en wij helpen u graag verder; concreet, actie – en doelgericht! 
Interesse? Contacteer ons vrijblijvend: 0474 780 201 of info@
onlineed.be  of surf naar www.onlineed.be/socialmediatraining
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