
Breng je bedrijf 
beter in beeld 

Pelpina Trip
Vlogger en specialist social video



Het is nog nooit 
zo makkelijk geweest



Maar je hebt 
wel een plan nodig





PEOPLE  
PLATFORM  
PURPOSE



DONEC QUIS NUNC



DONEC QUIS NUNC









“Just because 
you talk about death, 

doesn't mean 
you have to  
sound dead”

pelpina.nl 
Video Geek

http://pelpina.nl










WAAR  
KIJK 
JIJ  

NAAR?



WAAR  
KIJK 
JIJ  

NAAR?
BRAINSTORM



PEOPLE  
PLATFORM  
PURPOSE



WIE IS JOUW 
IDEALE KIJKER?



PEOPLE  
PLATFORM  
PURPOSE



YOUTUBE 
How-to & info 

Series for target audiences 

 Q & P



YouTube 
is geen 

videoplatform



YouTube is 
een sociale 

zoekmachine



HET GEHEIM?



WATCH TIME



Waar zoeken 
jouw kijkers op?



YOUTUBE 
 

-Draait op: watch time 
 

- Geschikt voor video’s die gezocht worden: 
how-to & info video’s 

 
- Video lengte: 2 a 3 minuten 



 
FACEBOOK 
Interactie & Community 

 



Op Facebook kijk  
je video’s waar je 

 niet om gevraagd hebt.



Succes op Facebook? 
Zorg voor actualiteit of 

entertainment. 



Wat is/wordt 
actueel bij  

jouw kijkers?



FACEBOOK 

-Draait op: interactie 
 

- Geschikt voor actualiteit & entertainment 
 

- Plaats korte video’s, teasers



 
INSTAGRAM 

STYLE, AMBIENCE & HASHTAGS 

 



INSTAGRAM 

200 miljoen 
dagelijkse  
gebruikers 

Analytics 
via Instagram 

Business 

https://blog.dashhudson.com/instagram-stories-measuring-performance-marketing-metrics/
https://blog.dashhudson.com/instagram-stories-measuring-performance-marketing-metrics/
https://blog.dashhudson.com/instagram-stories-measuring-performance-marketing-metrics/


Instagram 

-Draait op: hashtags, stories, interactie 
 

- Geschikt voor sfeer, behind-the-scenes 
en lifestyle 



 
LINKEDIN 

PRO, TIPS/TRICKS, NICHE 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6308590616620204032


Baan zoeken 
—————— 
Kennis delen



 
LINKEDIN 

 



 
LINKEDIN 

 



Wie in jouw  
bedrijf kan zijn/haar 

kennis delen?



 
LINKEDIN 
PRO, TIPS/TRICKS, NICHE 

 

Algoritme 
- interactie 

-likes, reacties 
 

Toekomst 
- embeds & links 

- playlists 
- statistieken 

- video op pagina’s





DE CAMERA DIE JE 
ALTIJD BIJ JE HEBT 

 



SHOOT 
1) AUDIO 
2) LICHT 
3) CAMERA 







PEOPLE  
PLATFORM  
PURPOSE



Wat wil je dat de kijker 
doet 
denkt 
voelt



KISS



PEOPLE  
 ideale kijker en hoofdboodschap: 

wie gaat het vertellen:  
 

PLATFORM  
hoofdplatform:  

lengte & formaat video: 
 

PURPOSE   
wat gaat de kijker doen, denken, voelen  

en hoe ga je dit meten?  
 





 
En dat mag je nu 
meteen doen :) 

 



Volg ook de training
Smartphone video 
voor marketing, sales en 
recruitment

Dinsdag 25 juni | 10.00 – 13.00 uur 
*techniekHuys  | De Run 4250 Veldhoven


