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Enkele cijfers

Pinterest

Communiceren op social media
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 Pinterest is het netwerk bij uitstek om nieuwe recepten te ontdekken of de top 10 van toeristische attracties te 
vinden op jouw vakantiebestemming. Met Pinterest kun je de zichtbaarheid verhogen door internetgebruikers door te 
verwijzen naar je website.

Waarom is het nuttig een Pinterest-account te hebben?2

bron: Pinterest

Niveau: gemiddeld

meer gebruikers in 201928 %miljoen gebruikers per dag322 
van alle vrouwen hebben een 
Pinterest-account70 %

Op Pinterest kun je links naar je website creëren en zo je verkoop stimuleren.

Je kunt Pinterest dus gebruiken als aanvulling op je andere sociale netwerken.

Dit platform vergt minder dagelijks beheer. Concentreer je op de aspecten van je activiteiten die in het oog springen of op de 
waarden die je in de verf wil zetten.

van de nieuwe gebruikers zijn mannen40 %

Trendy onderwerpen3

Heb je niets te vertellen over die onderwerpen?

Geen paniek, je bent niet verplicht om over een specif iek 
thema te communiceren.

Genereer content over je eigen sterktes, over je 
concurrentievoordelen en over thema's die je na aan het 
har t liggen. Zo breng je je producten onder de aandacht 
via mooie foto's (die zijn op Pinterest even belangrijk als op 
Instagram).

 Je kunt je volgers ook kennis laten maken met:

 - het ontbijt dat je aanbiedt, 
 - je huisgemaakt conf ituren,
 - je streekgerechten,
 - je gebak
 - ...

Je kunt ook je creatieve kant laten zien door middel van:
  je decoratie,
  je tuin,
  je terras
  .... 



Voorbeelden van onderwerpen4

Lekkernijen, je specialiteiten, je huisgemaakte 
producten

Maak een pin aan door op het icoontje rechtsboven te klikken 
+ . Volgens de laatste aanbevelingen van Pinterest zijn de 
ideale afmetingen voor een pin 1000 px x 1500 px.
Beschrijf je pins met relevante trefwoorden (die je volgers zullen 
intikken om je op te zoeken)
Ziezo, klaar!

Je huis, de omgeving, je terras. Heb je groene 
vingers? Geef wat uitleg over je planten...
DIY (do it yourself) is tegenwoordig zeer hip, 
aarzel dus niet om er content over te posten!


