content
ideeën
voor juli

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Woensdag

1

Shoutout aan
andere
ondernemers die
jou inspireren.

Zaterdag

2

Deel een foto om te
laten zien hoe je
weekend eruitziet.
Zondag

Q&A van veel
voorkomende
vragen.

3

Maandag

4

Plaats een foto en
vraag je volgers te
raden wat er op de
foto gebeurt.

Donderdag

7

Deel de dingen
waar je het meest
naar uitkijkt voor
de zomer en vraag
je volgers
hetzelfde te doen.

Dinsdag

5

Deel het verhaal
achter de naam
van jouw bedrijf.

Vrijdag

8

Deel een
testimonial van
een klant of een
recensie over je
bedrijf.

Woensdag

6

Recycle een
oudere educatie
post die goed
presteerde in een
andere
contentvorm.
Zaterdag

9

Maak een "Ask Me
Anything" post
Zondag

10

Deel een leuke tip
die je graag in het
weekend wilt
uitproberen.

Maandag

11

Kondig een nieuw
product, dienst,
weggevert, enz.
aan dat je in de
pijplijn hebt.

Donderdag

14

Leg uit welke
angsten je als
ondernemer had
en hoe je die
overwonnen hebt.

Dinsdag

12

Maak een timelapse van hoe
jouw gemiddelde
"dag-in-het-leven"
er uitziet.

Vrijdag

15

Woensdag

13

Vraag je volgers
hun
tools/boek/apps
te delen waar ze
niet zonder
kunnen voor hun
bedrijf.
Zaterdag

16

Verloot een
Kijk terug op je
geschenk en vraag vooruitgang dit
je volgers jou te
jaar.
volgen en anderen
Zondag 17
te taggen om deel
Wereldemojidag
te kunnen nemen.
Deel je favoriete emoji’s
en vraag je volgers te
reageren met die van
hen.

Maandag

18

Deel jouw mening
over een actuele
trend die je ziet in
jouw vakgebied.

Donderdag

21

Benoem je
zakelijke
rolmodellen en
vraag je volgers
hetzelfde te doen.

Dinsdag

19

Herintroduceer
jouw bedrijf. Laat
je volgers weten
wat je doet,
waarom en voor
wie.
Vrijdag

22

Deel de top 5
positieve
gewoontes die al
jouw succesvolle
klanten hebben.

Woensdag

20

Deel enkele
“fouten” die je
beginners uit
jouw vakgebied
ziet maken en leg
uit hoe je ze kunt
voorkomen.
Zaterdag

23

Deel een relevante
gif/grap.
Zondag

24

Deel een "How to..."
voor iets dat je
publiek wil leren.

Maandag

25

Deel een review
van een klant (kan
ook icm promotie
van je product of
dienst)

Donderdag

28

Leg het verschil uit
tussen 2 begrippen
die vaak door
elkaar gehaald
worden.

Dinsdag

26

Deel de
belangrijkste stap
die je afgelopen
maand gezet hebt
voor jouw bedrijf.

Vrijdag

29

Benoem de
kwaliteiten van
jouw ideale
klanten en vraag je
volgers jou te
DM’en als ze zich
erin herkennen.

Woensdag

27

Deel waarom jij je
bedrijf gestart
bent en wat het
voor jou betekent.

Zaterdag

30

Internationale
vriendschapsdag
Tag je bestie
Zondag

31

Deel andere social
media kanalen waar
jij actief op bent.

