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C O N T E N T  T A B L E Social media rapport
Dit rapport wordt door INTO THE DEEP CONTENT
gegenereerd met alle relevante data die betrekking hebben
tot de online zichtbaarheid van Beaunoir van de voorgaande
maand. Het rapport laat zien wat werkt en wat niet werkt,
welke berichten beter presteren dan anderen. Ze laten de
sterktes en zwaktes zien van je social mediastrategie.

3 highlights

een stijging in het algemeen instagram bereik met 236%
een stijging in websitebezoeken via social media met
568,75%
succeskanaal Facebook

We hebben volgende highlights kunnen vastellen voor de
maand juli:

WWW. INTOTHEDEEPCONTENT .COM



ABOUT
BEAUNOIR

S O C I A L  M I S S I E

We gebruiken Instagram om ons merkimago te

laten zien wat bijdraagt aan de verkoop van onze

collecties en diensten. Dit doen we door onze

potentiële klanten vooral te inspireren en te

informeren aan de hand van visuals.

We gebruiken Facebook om merkbekenheid te

genereren en in de toekomst te adverteren

gericht op een specifieke doelgroep wat

bijdraagt aan een verhoogde omzet.

De focus van BEAUNOIR wat betreft de social

media kanalen ligt op een gestage en

kwalitatieve groei op LT, gezien we van 0

starten.

S O C I A L  V I S I E

Door inzet van social media op LT wil Beaunoir

haar naamsbekendheid vergroten, de interactie

met haar klanten verhogen en meer website

bezoekers genereren. 
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V O L G E R S  G R O E I

Het aantal nieuwe volgers

S C O R E  T O P  3  B E R E I K  &  W E E R G A V E

Top 3 posts die scoren op basis van bereik & weergave

S C O R E  T O P  3  B E T R O K K E N H E I D

top 3 posts op basis van betrokkenheid bij de post

S C O R E  T O P  3  W E B S I T E K L I K K E N

Top 3 posts op basis van websiteklikken

WHERE WE 'RE AT/

INSTAGRAM

Een aantal metrics op een rij die van
belang zijn voor de rapportage.

S C O R T E  T O P  3  L I K E S

Top 3 posts op basis van likes per post

B E D R I J F S P R O F I E L

Instagram account insights zijn Instagram statistieken over
je account als geheel.

S C O R T E  T O P  3  V O L G E R S

Top 3 posts op basis van nieuwe volgers

T I J D

Wat is het juiste moment van plaatsen.



Engagements per Post

Volgers groei

Het aantal instagram volgers staat nu op 68 in het totaal. Bij opstart waren dat er 52. We zien dus

een lichte stijging over de maand juli. Deze lichte stijging is positief. Want dit betekent dat dit vooral

volgers zijn die kwalitatief zijn. We mikken op gestaag en kwalitatief groeien per maand.

Volume posts

In de maand juli hebben we in totaal 12 post online geplaatst via instagram. Dit is een gemiddelde

van 3 posts per week. Deze tendens zullen we voorlopig aanhouden.

Best performing posts TOP 3 // BEREIK & WEERGAVE

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

BEREIK. Bereik is het aantal unieke personen dat jouw content écht heeft gezien.

WEERGAVE is waar je bericht het vaakst is bekeken.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM //  ACCOUNT INFO

*Bereik: 232 // 89% volgde

Beaunoir niet

*Weergaven: 241

- via #: 210

- via startpagina: 25

- via profiel: 6



Engagements per Post

*Bereik: 203 // 84% volgde 

Beaunoir niet

*Weergaven: 221

- via #: 174

- via startpagina: 34

- via profiel: 13

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Bereik: 160 // 81% volgde

Beaunoir niet

*Weergaven: 176

- via #: 133

- via startpagina: 34

- via profiel: 9



Engagements per Post

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

Best performing posts TOP 3 // BETROKKENHEID

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

BETROKKENHEID is het aantal likes, reacties en aantal keer opgeslagen opgeteld.

*Betrokkenheid: 15



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // BETROKKENHEID

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

BETROKKENHEID is het aantal likes, reacties en aantal keer opgeslagen opgeteld.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Betrokkenheid: 11

*Betrokkenheid: 11



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // WEBSITEKLIKKEN

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

WEBSITEKLIKKEN.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Websiteklikken: 2

*Websiteklikken: 1



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // WEBSITEKLIKKEN

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

WEBSITEKLIKKEN.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Websiteklikken: 1



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // VIND IK LEUKS

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

VIND IK LEUKS.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Likes: 13

*Likes: 11



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // VIND IK LEUKS

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

VIND IK LEUKS.

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Likes: 10



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // NIEUWE VOLGERS

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

NIEUWE VOLGERS

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Nieuwe volgers: 3

*Nieuwe volgers: 1



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // NIEUWE VOLGERS

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

NIEUWE VOLGERS

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM

*Nieuwe volgers: 1



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // TIMING

De timing die tot op vandaag het meeste bereik scoort is de dinsdag, gevolgd door donderdag en

zaterdag. Vanaf 100 volgers kan je nog meer in detail gaan op basis van tijdstip.

Overzicht Instagram bereik over de laatste 3 maand.

Hier merken we een sterke stijging op van 69 bereikte mensen tot 232. Dit zijn mensen die de

berichten effectief gezien hebben. Instagram waardeert onze posts en laat de berichten dus duidelijk

zien aan potentiële klanten. Een stijging van 236%!

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // WEERGAVE & BEREIK

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

WEERGAVE & BEREIK

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM STORIES

*Bereik: 17

*Weergaven: 20

*Bereik: 13

*Weergaven: 14



Engagements per Post

Best performing posts TOP 3 // WEERGAVE & BEREIK

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

WEERGAVE & BEREIK

INTO THE DEEP CONTENT

INSTAGRAM STORIES

*Bereik: 17

*Weergaven: 18

Conclusie Instagram statistieken:

Sinds de actieve posts toont het instagram account van Beuanoir een lichte groei in volgers.

We merken ook op dat het bereik, dus het aantal mensen die de berichten hebben gezien groeit over

tijd. Waar het bereik bij opstart 41 was, staat deze nu op 232! Dat wil zeggen dat het instagram

algoritme onze posts waardeert. Het engagement of de betrokkenheid bij de posts is nog niet hoog,

maar dat is iets waar we continue aan moeten blijven werken. Een engagement is een drempel. De

focus van INTO THE DEEP CONTENT ligt in het blijven consistent en relevant posten. Dan volgt de

betrokkenheid vanzelf.



Engagements per Post

LINKTREE

Linktree wijst niet alleen volgers in de richting van uw keuze - naar uw andere sociale profielen,

eCommerce winkel of content die u wilt delen - maar het helpt volgers langer vast te houden binnen

uw online ecosysteem. Het stelt gebruikers in staat om meer te delen, meer te verkopen, meer te

cureren en meer te groeien. Bovendien zijn de Linktree klikken meetbaar. Indien je meer inzicht wil in

de statistieken dan kan je een PRO plan kopen aan 6€ per maand.

Totaal aantal views: 30

INTO THE DEEP CONTENT



INTO THE DEEP CONTENT

Engagements per PostWHERE WE 'RE AT/

FACEBOOK

V O L G E R S  G R O E I

Het aantal nieuwe volgers

S C O R E  T O P  3  B E R E I K  &  W E E R G A V E

Top 3 posts die scoren op basis van bereik & weergave

S C O R E  T O P  3  B E T R O K K E N H E I D

top 3 posts op basis van betrokkenheid bij de post

Een aantal metrics op een rij die van
belang zijn voor de rapportage.

P A G I N A  V I N D  I K  L E U K S

Het aantal pagina vind ik leuks

B E D R I J F S P R O F I E L

I N Z I C H T  I N  D E  D O E L G R O E P

Naar wie richten we onze content?

T I J D

Wat is het juiste moment van plaatsen.

D E  C O N C U R R E N T I E

Pagina's om in het oog te houden.



INTO THE DEEP CONTENT

Engagements per Post

Volgers groei

Het aantal Facebook volgers staat nu op 4292. Over de afgelopen maand zijn er 7 volgers

bijgekomen.

Volume posts

In de maand juli hebben we in totaal 12 post online geplaatst via Facebook. Dit is een gemiddelde

van 3 posts per week. Deze tendens zullen we voorlopig aanhouden. De content werd opgebouwd op

basis van de instagram posts.

Best performing posts: TOP 3 // BEREIK & BETROKKENHEID

De best presterende posts over de maand juli op basis van:

BEREIK op Facebook: het aantal mensen aan wie een bericht van je pagina is weergegeven op hun

scherm. En BETROKKENHEID.

FACEBOOK

*Bereik: 3154

*Betrokkenheid: 119 uitingen, reacties en

delingen // 264 klikken op berichten



INTO THE DEEP CONTENT

Engagements per Post
FACEBOOK

*Bereik: 2175

*Betrokkenheid: 40 uitingen, reacties en

delingen // 31 klikken op berichten

*Bereik: 1305

*Betrokkenheid: 19 uitingen, reacties en

delingen // 18 klikken op berichten



Engagements per Post

// PAGINA VIND IK LEUKS

Hoeveel mensen vinden jouw pagina leuk? ”Ik wil graag binnen een paar maanden het dubbele

aantal vind-ik-leuks op mijn Facebookpagina hebben.” Dat is natuurlijk altijd héél leuk om te hebben,

maar ik wil graag even voorop stellen dat het niet altijd om het aantal vind-ik-leuks gaat. Een pagina

met 400 vind-ik-leuks kan namelijk een hoger bereik hebben dan een pagina met 1.000 vind-ik-leuks.

Het gaat er namelijk om hoe mensen met je bedrijfspagina en berichten omgaan.

Om interessante content voor je doelgroep te maken, moet je een goed beeld hebben van wie jouw

doelgroep daadwerkelijk is. Dat begint bij het kijken wie je nu als vind-ik-leuks hebt. Zij zijn namelijk

je fans en degenen die jouw berichten verspreiden bij anderen door het bericht leuk te vinden, te

delen of een reactie te plaatsen.

Het totaal aantal vind ik leuks van de Beaunoir pagina staat vandaag op 4292.

Onderstaande statistieken zijn van groot belang om te weten aan wie je de content richt, hoe we de

content opmaken en op wat we moeten focussen. De statistiek toont aan dat onze algemene

doelgroep zich voornamelijk in de leeftijdscatergorie van 25 tot 45 jaar situeert. Dit is dus zeer ruim.

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

De fan doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen en zijn afkomstig uit België, met focus op

Antwerpen. 

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

De betrokken doelgroep is hoofdzakelijk 45 - 54 jaar oud en zijn vooral vrouwen afkomstig uit België,

met focus op Haaltert. 

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

De mensen die de content hoofdzakelijk op hun pagina gezien hebben, dus het aantal bereikte

personen zijn hoofdzakelijk 35 - 44  jaar oud en zijn vooral vrouwen afkomstig uit België, met focus

op Aalst.

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

// TIMING post

Wat moet ik plaatsen op Facebook? Bijna iedereen die een Facebookpagina beheert, kent dat gevoel

wel. Het maken van de juiste content voor social media kost veel energie, tijd en vaak ook geld. Je

wilt dan ook dat de content bij zoveel mogelijk mensen terecht komt. Daarvoor is het moment van

plaatsen cruciaal. Plaats je het bericht als je doelgroep niet online is? Dan mis je de boot! Maar

wanneer zijn ze dan wel online? Die informatie geeft Facebook in de onderstaande statistieken op

basis van 1 week.

Hieruit valt af te lezen dat de fans van deze pagina voornamelijk online zijn op donderdag en

zaterdag. Verder zijn deze fans voornamelijk rond het middaguur online en zie je in de ochtend en

rond het middaguur ook even een piek. Dit zijn mooie momenten om een bericht te posten,

aangezien je weet dat mensen dan online zijn. De eerste vier uur zijn dan ook het meest belangrijk

bij een Facebook post. Na die vier uur verzwakt het bericht en wordt het steeds minder op de tijdlijn

van je volgers weergegeven. Tenzij het bericht natuurlijk viral gaat… dan heb je toch iets heel goed

gedaan!

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

Pagina's om in het oog te houden.

Op Facebook is het ook mogelijk om in één simpel overzicht te zien wat je concurrenten op

Facebook doen. Het voordeel is dat je hiervoor niet eens heel ver in de statistieken hoeft je duiken.

Je vindt deze gegevens namelijk direct in het overzicht. Het is voor jouw social strategie natuurlijk

heel interessant om dit in de gaten te houden. Als je namelijk ziet dat bepaalde onderwerpen bij je

concurrenten het erg goed doen, dan kun je eens overwegen om dit ook als inspiratie te gebruiken

voor je eigen Facebook berichten.

Vergeet ook niet om ook eens in je Google Analytics te kijken, want ook hier kun je heel veel

waardevolle informatie vinden over je social activiteiten op Facebook!

INTO THE DEEP CONTENT

FACEBOOK



Engagements per Post

Social Media traffic naar website

Over de periode juli in vergelijking met de vorige maand mei merken we een stijging in traffic van

social media naar de website. Dit hoofdzakelijk via Facebook. We merken een stijging op van

568,75% tov vorige periode! En het bounce percentage zakt. Ook de gemiddelde tijd op de pagina's

ligt hoger.

INTO THE DEEP CONTENT

SOCIAL MEDIA  TO SITE



De sociale statistieken van de maand juli tonen aan

dat zowel op Facebook als Instagram Beaunoir gestaag

groeit en betrokkenheid genereert. Het blijft uiteraard

een lange termijn inspanning om het consistent en

relevant posten aan te houden. Dit zullen we ook

doen richting de maand augustus met focus op wat

we uit het social media rapport 'geleerd' hebben.

Daarnaast zullen we ook meer posts inzetten die

triggert om klanten te laten reageren. Bijvoorbeeld,

vragen stellen, acties organiseren, ...

Het is hierbij ook zeker van belang de beoogde

doelstelling voor ogen te houden:

> naamsbekendheid verhogen

> verkoop genereren

> interactie met klanten verhogen

N O W H E R E  B U T  U P

WHERE WE 'RE GOING


