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Om je B2B-activiteit verder te ontwikkelen en je aanbod te tonen aan bedrijven:

  Organisatie van seminaries

  Onthaal van vergaderingen, opleidingen, congressen

  Aanbod van accommodatie voor zakenlui tijdens de week

   Je etablissement bevindt zich dicht bij plaatsen waar zakelijke 
meetings worden georganiseerd

Enkele cijfers

Linkedin

Communiceren op social media
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 Linkedin is discreter dan reuzen zoals Facebook en Instagram, maar is toch het meest gebruikte sociale netwerk 
ter wereld. Indien je activiteit is gericht op zakenreizigers of op de organisatie van seminaries, is het een goed idee jezelf te 
positioneren op Linkedin.

Waarom is het nuttig een prof iel te hebben op Linkedin?2

bron: Hubspot & Google

Niveau: gemiddeld

van alle B2B-actoren raadplegen internet 
om een bedrijf te kiezen.89 %

miljoen gebruikers in Europa100 
doeltreffender om potentiële klanten te 
bereiken dan Facebook277 %

Met je Linkedin-account kun je werken aan je eigen “personal branding” of merkidentiteit en je Linkedin-pagina zal je ook helpen 
de zichtbaarheid van je bedrijf te verhogen. Veel professionals maken nog steeds de fout hun activiteit onder een account te zetten.

Hier gelden ook alle gebruikelijke regels voor sociale netwerken en internet:
 Zorg ervoor dat je content makkelijk leesbaar is en dat het aangeboden product duidelijk beschreven is.

 1 - Een aantrekkelijke foto die de essentie van je activiteit weergeeft.
 2 - Een vignet waarop je merk, je uithangbord of je missie te zien is.
 3 - Een overzicht van je activiteiten met een eff iciënte lokalisatie.
 4 - De link naar je website.
 5 - Een link naar verwante prof ielen (je persoonlijke prof iel of dat van je teamleden).

1

2
3

4
5

Je Linkedin-pagina3

Let wel, op Linkedin moet je op een professionelere toon communiceren met je doelpubliek.
Linkedin verschilt immers van andere sociale netwerken.

Linkedin is gratis.
Je kunt echter een premium 
account aanmaken dat specif iek 
bestemd is voor klantenwerving 

vanaf 44,62 €/maand
(inclusief btw). 



Stel je activiteit voor:

- Beschrijf de diensten die je aanbiedt aan bedrijven of professionals.

- Laat weten waar je etablissement gelegen is.

Gebruik Linkedin enkel als je er zeker van bent dat je er 
genoeg aan kunt toevoegen, anders heb je een extra 
netwerk waarop niet veel gebeurt, en dat kan schadelijk 

zijn voor je imago.

¨Stel je aanbod voor:

Linkedin is het ideale platform om informatie te verstrekken over de opties die je aanbiedt. Beschrijf ook de plaats waar je zaak zich bevindt, evenals de 
omgeving. Het gaat tenslotte om een professioneel netwerk, spreek dus ook over aanwervingen en deel je waarden mee.


