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Starterskit
We weten allemaal wel wat over Social Media - het is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven.
Maak je gemakkelijk gebruik van Social Media voor jouw salon? Zijn de verschillen tussen de diverse Social
Media duidelijk? Met deze snelle een eenvoudige stappen kun je jouw salon al heel snel actief promoten op
Facebook, Twitter, Pinterest en Instagram.
Bekend met de basics? Ga dan direct naar het volgende hoofdstuk!

WAT IS PINTEREST?
Een virtueel prikbord waarop je jouw
favoriete afbeeldingen en visuele inspiraties
kunt delen in de vorm van “pins”.

WAT IS FACEBOOK?
Het belangrijkste Social Media-kanaal waar
gebruikers diverse content kunnen plaatsen
en delen.

WAAROM INZETTEN?
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FACEBOOKGEBRUIKERS
KIJKEN IEDERE DAG
OP HUN PAGINA.
Een aantrekkelijke tool om klanten aan te
trekken en je salon te promoten. Deel je
expertise en exclusieve aanbiedingen om
(nieuwe) klanten naar de salon te trekken.

WAAROM INZETTEN?
WAT IS TWITTER?

ER KAN VEEL GEZEGD WORDEN
IN 140 TEKENS.
Interactie met jouw klanten en je talent en
creativiteit laten zien door middel van het
plaatsen van korte teksten en links!

HOE TE GEBRUIKEN?
1. Ga naar: https://www.facebook.com pages/
create.php
2. Kies uit de zes opties voor “lokaal bedrijf of
plaats”
3. Kies de categorie “spa's/beauty/persoonlijke
verzorging” en vul de naam en het adres van
jouw kapsalon in
4. Vul de basisgegevens in en upload een
profielfoto (aan te bevelen is het salon-logo)
5. Vul de pagina met content. Plaats praktische
informatie zoals de openingstijden en een
korte geschiedenis van de salon in de sectie
Over Mij/Info
6. Vergeet niet om de Facebook-pagina’s
van de WELLA merken te ‘liken’! Zo kun je
merkgerelateerde informatie over producten en
services in de salon ook via jouw eigen pagina
delen.
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HOE TE GEBRUIKEN?
1. Ga naar www.twitter.com om een account
aan te maken
2. Vul je basisgegevens direct in op de
startpagina (volledige naam, e-mailadres en
wachtwoord) en klik dan op ‘registreren’
3. Kies een gebruikersnaam (bijv. @Gloss_Salon)
om de registratie te voltooien

Een sociaal platform voor het delen van
foto's/video's dat gebruikers in staat stelt om
filters toe te passen voor een meer artistiek,
speciaal eindresultaat.

WAAROM INZETTEN?

Twitter is een informatienetwerk bestaande uit
berichten van 140 tekens die Tweets worden
genoemd. Het is een eenvoudige manier om
het laatste nieuws te lezen en bekijken over
onderwerpen die je interesseren.

WAAROM INZETTEN?

WAT IS INSTAGRAM?
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MEER DAN
MILJOEN GEBRUIKERS

OVER DE HELE WERELD

DELEN

OM INSPIRATIE TE
EN HET AANTAL VOLGERS TE
LATEN STIJGEN.
HOE TE GEBRUIKEN?

Het platform is de perfecte plaats om een
breder publiek te bereiken, jouw klanten in de
schijnwerpers te zetten en volgers/klanten te
belonen met promoties!

HOE TE GEBRUIKEN?
1. Download de Instagram app op jouw
smartphone (beschikbaar voor Android of
iPhone)

1. Maak een account aan op www.pinterest.com
met jouw Facebook of Twitter account of
registreer met een e-mailadres

2. Klik op de knop ‘registreren’ op de
homepagina

2. Upload het logo van de kapsalon

3. Vul jouw profiel in en maak het af met een
foto

3. Volg de merkenpagina WellaPro en begin met
pinnen! Zo eenvoudig is het.

4. Upload een profielfoto (logo kapsalon) en
kies een achtergrond
5. Maak een eerste foto en volg de pagina’s
van onze merken @WellaHair en
@SPSystemProfessional!

4. Upload een profielfoto (logo kapsalon) en
kies een achtergrond
5. Verstuur je eerste tweet en volg de Twitterpagina’s van onze merken @WellaPro,
@SebastianPro, @SPSystemPro!

Welke Social Media tool past bij jouw salon? Dat kun je zelf bepalen! Facebook is de meest gebruikte
Social Mediatool, en dus een van de eerste plekken waar een potentiële klant zoekt naar jouw
aanwezigheid op Social Media.
We raden je aan op Facebook van start te gaan en de Social Media activiteiten van daaruit te ontwikkelen
voor zover de beschikbare tijd en het budget dit toelaten.
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beeldmateriaalkit

HOE TE GEBRUIKEN?
Zorg er bij het gebruik van dit materiaal voor om het logo van jouw salon
standaard als profielfoto in te stellen op alle Social Media-platforms.

SEBASTIAN PROFESSIONAL BEELDMATERIAALKIT

Coverfoto(‘s) voor Facebook (moet 1x/maand geactualiseerd worden)

WAT IS HET?
In deze aanpasbare kit tref je het creatieve
materiaal aan dat je nodig hebt om de
merkaanwezigheid op Social Media op te
bouwen en de pagina's van jouw salon op
Facebook en Twitter een mooie update te
geven met de 2014 look & feel van jouw
favoriete WELLA merken.
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Skin(s) voor Twitter (moet 1x/2-4 maanden geactualiseerd worden)
Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT
op socialmmediaguide.wella.com
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WELLA PROFESSIONALS BEELDMATERIAALKIT
NIOXIN BEELDMATERIAALKIT

Wella Professionals coverfoto('s) voor Facebook
(moet 1x/maand geactualiseerd worden)

NIOXIN coverfoto('s) voor Facebook
(moet 1x/maand geactualiseerd worden)

Wella Professionals skin(s) voor Twitter
(moet 1x/2-4 maanden geactualiseerd worden)
Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT
op socialmmediaguide.wella.com

SYSTEM PROFESSIONAL BEELDMATERIAALKIT

NIOXIN skin(s) voor Twitter
(moet 1x/2-4 maanden geactualiseerd worden)
Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT
op socialmmediaguide.wella.com

KADUS PROFESSIONAL BEELDMATERIAALKIT
SYSTEM PROFESSIONAL coverfoto('s) voor Facebook
(moet 1x/maand geactualiseerd worden)

Kadus coverfoto('s) voor Facebook
(moet 1x/maand geactualiseerd worden)
SYSTEM PROFESSIONAL skin(s) voor Twitter
(moet 1x/2-4 maanden geactualiseerd worden)

Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT
op socialmmediaguide.wella.com

Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT
op socialmmediaguide.wella.com
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contentkit

HOE TE GEBRUIKEN?
Statistieken tonen dat 3-4 keer per week posten de beste betrokkenheid oplevert, maar je moet het uiteindelijke
aantal updates bepalen op basis van individuele doelen, beschikbaarheid voor het onderhouden van de
communicatie en het nieuws en de promoties van de salon zelf. De beste vuistregel is om dit uit te proberen:
wanneer je merkt dat er minder interactie en betrokkenheid is, richt je aandacht dan op het posten indien je
beschikt over frisse en interessante nieuwe content.
Upload video's direct op Facebook (i.p.v. bijv. een YouTube link) voor maximale betrokkenheid.
En onthoud: jouw aanwezigheid op Social Media is een verlengstuk van jouw merk en salon, dus blijf trouw aan de
waarden, stijl en identiteit van jouw salon.

WELLA PROFESSIONALS CONTENTKIT

WAT IS HET?
Je hebt je pagina’s opgezet en nu is het tijd om
ze tot leven te brengen.
Statistieken tonen dat updates met
beeldmateriaal 7x aantrekkelijker zijn voor fans
en klanten, maar deze kunnen kostbaar zijn.
In dit onderdeel bieden we een brede selectie
afbeeldingen die je kunt gebruiken om jouw
doelgroep te inspireren en aan te trekken met
content van de WELLA merken

Beeldmateriaal & video's om status updates te
maken op Facebook of om te delen op Twitter

Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT op socialmmediaguide.wella.com
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SEBASTIAN PROFESSIONAL CONTENTKIT

NIOXIN CONTENTKIT

Download de BEELDMATERIAALKIT
& CONTENTKIT op
socialmmediaguide.wella.com

Download de BEELDMATERIAALKIT
& CONTENTKIT op
socialmmediaguide.wella.com

SYSTEM PROFESSIONAL CONTENTKIT

KADUS PROFESSIONAL CONTENTKIT

Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT op socialmmediaguide.wella.com
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Download de BEELDMATERIAALKIT & CONTENTKIT op socialmmediaguide.wella.com
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conversatiekit
VOORBEELDEN VAN POSTS
1. Promoties en speciale aanbiedingen
“Alleen deze week, een Wella Professionals
stylingproduct cadeau bij iedere knipbeurt en
föhnen. Grijp je kans!”
2. Deel looks waar je trots op bent en betrek fans
door middel van vragen
“Nieuw seizoen, nieuwe look! Sarah was op zoek
naar een frisse, nieuwe zomerlook en dat is
precies wat ze kreeg. Wat vind jij ervan?”
3. Laat zien dat je weet wat er in de mode is en
moedig fans aan om een afspraak te maken
“Ga dit seizoen voor #Undone. Maak nu een
afspraak voor de hipste look van deze lente en
zomer!”
4. Kondig events en workshops in de kapsalon aan
“Wil jij weten hoe je je gekleurde haar thuis kunt
verzorgen? Kom aankomende vrijdag naar de
kapsalon voor een kleurworkshop (en cocktail!)
om te kijken hoe je dat kunt doen.”

WAT VOOR SOORT
CONTENT MOET IK
DELEN?
• Promoot kappersevenementen
• Verhoog je omzet via
promoties en aanbiedingen
van de kapsalon
• Deel je werk en
trendinterpretaties van andere
kappers in de kapsalon om
klanten te laten zien wat je kunt.

Facebook

TIPS
• Post regelmatig (3 of 4 keer per week, nooit meer dan 2x per dag)
• Upload een geschikte foto bij het bericht om de community aan te
spreken
• Zorg dat je alle vragen beantwoordt die fans stellen – zij zijn jouw
potentiële klanten!
• Voeg hashtags toe om deel uit te maken van het gesprek over een
bepaald onderwerp en om nieuwe klanten te trekken (bijv. #haarstijl
#zomertrends)
• Meet uw resultaten: Facebook heeft een geïntegreerde tool die je
inzicht geeft in het bereik en de viraliteit van de posts, maar ook
informatie toont over het publiek, zodat je de content nog beter kunt
afstemmen op de doelgroep.
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VOORBEELDEN VAN TWEETS
1. Tweet over je favoriete Wella Professionals
producten
“We hebben #haarkleur zojuist naar een nieuw
niveau getild! Bedankt @WellaPro voor het
cadeau dat #IlluminaColor heet”
2. Tweet aanbiedingen van de kapsalon:
“#FabFriday: Kom langs voor een knalfuif en
een glas champagne om het weekend goed te
beginnen!”
3. Tweet vragen over haar aan fans
“Brunettes: zouden jullie ooit voor blond gaan?
#make-over, #haarkleur”
4. Tweet looks en bewerk foto's
“Fantastische stijltransformatie door Kelly, onze
hoofdstylist! #Drynamic”

WAT VOOR SOORT
CONTENT MOET IK
DELEN?
• Tweet haarstyle- en kleurtips
om jouw salon te positioneren
als een plaatselijke expert
• Kondig nieuws van de salon
aan: nieuwe producten/
services en aanbiedingen
• Tweet foto's van hoe looks
worden gemaakt en van
tevreden klanten (met hun
toestemming uiteraard!)
• Deel content van Wella
Professionals die je inspireert!

Twitter
TIPS
• Volg andere kappers en creatievelingen die een inspiratie vormen
voor jou en je kapsalon
• Twijfel niet om deel te nemen aan interessante gesprekken over
het kappersvak of trends (en zoek ze op via hashtags!)
• Beantwoord tweets van volgers en klanten altijd
• Gebruik #hashtags om deel uit te maken van een conversatie:
#haarverzorging, #haarstyling
• Live-tweet vanuit events in jouw kapsalon
• Retweet volgers die jouw werk en kapsalon aanprijzen
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WAT VOOR SOORT
CONTENT MOET IK
DELEN?
• Inspiratiebronnen
(haarstyling, mode,
interieur, voeding etc.)
• Voorbeelden van werk
uit jouw kapsalon
• Foto's van producten die
je gebruikt in de salon

Pinterest

TIPS
• Pin meerdere malen per week op verschillende prikborden
om de aandacht van volgers te trekken
• Pin foto's van geloofwaardige websites (bijv. Salon Magazine,
niet Google Images)
• Volg pinners (gebruikers) die je inspireren en herpin om de
groep volgers te vergroten
• Kondig het Pinterest account aan op Twitter en Facebook
om awareness te verhogen
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WAT VOOR SOORT
CONTENT MOET IK
DELEN?

Instagram

• Klanten voor & na; style- en
kleurtransformaties
• Sfeer in de salon
• Kappers aan het werk
• Favoriete producten en tips
• Gerelateerde inspiratie (mode,
design, quotes/mantra's)
• Promotie van evenementen

TIPS
• Upload nieuwe foto's 4-5x/week om meer
volgers te krijgen
• Volg andere kappers en gebruikers die je
inspireren; reageer op hun foto's door ze van
een comment te voorzien en te “liken” en
misschien gaan ze jou dan ook volgen!
• Gebruik 2-3 hashtags om je foto's te
verbinden aan veelgezochte onderwerpen
(bijv. #haar, #IlluminaColor)
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GEBRUIK VAN HASHTAGS:
DE BASICS

ONMISBAAR VOOR SUCCES
OP SOCIAL MEDIA

WAT IS HET?
Een hashtag is een woord of acroniem dat gebruikt
wordt om een Tweet op Twitter, foto op Instagram of
post op Facebook te beschrijven waardoor mensen een
gesprek eenvoudig kunnen volgen. Je kunt berichten of
foto's benadrukken door een # te plaatsen voorafgaand
aan de zoekterm(en) waar je naar op zoek bent

1.

Deel belangrijke updates op meerdere Social
Media-kanalen

2.

of #ColorID) en maak gebruik van hun tags, in
plaats van jouw eigen tags te creëren – het voordeel
hiervan is dat jouw berichten verschijnen in een
bestaande conversatie en je een breder bereik geeft

Dialoog is het belangrijkste: Social Media stelt
je in staat om in real time contact te leggen
met jouw huidige en potentiële klanten - laat
deze kans niet liggen door te vergeten om jouw
volgers te antwoorden!

3.

Bouw aan jouw community door je aanwezigheid
op Social Media te promoten in de salon!

2.

Gebruik geen interpunctie of spaties in de hashtags

4.

Gebruik de content! Deze is er om jezelf en jouw
klanten te inspireren.

3.

Gebruik maximaal 2-3 hashtags om verwarring onder
fans en volgers te voorkomen

5.

4.

Houd hashtags kort! Ze moeten eenvoudig te lezen
zijn als je wilt dat jouw volgers ze ook gaan gebruiken

Meet de resultaten! Zie je meer vind-ik-leuks,
commentaren, retweets en delen van een bericht
met een specifiek soort content? Overweeg
dan de berichtgeving aan te passen om de
klanten meer te bieden van wat hen het meest
aanspreekt.

HIER VOLGEN AAN AANTAL GOEDE
MANIEREN OM ER GEBRUIK VAN TE
MAKEN
1. Bekijk waar anderen over praten (bijv: #haarkleur
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mediakit
WAT IS HET?
Geef de Social Mediaactiviteiten een extra
stimulans.

WAAROM INZETTEN?
Twijfel niet om links op te nemen in de
salonnieuwsbrief voor klanten om de Social
Media-activiteiten te promoten en nieuwe fans
aan te trekken! Je kunt zelfs een aanbieding
exclusief voor fans of maken.
Adverteren op Facebook
Facebook biedt een aantal mogelijkheden om
de posts en salon te promoten die binnen het
budget van een klein bedrijf passen en worden
gericht op een specifiek doel en regio.

HOE TE GEBRUIKEN?
FACEBOOK ADVERTENTIES: kunnen worden gepersonaliseerd om
exact het bericht weer te geven dat je wilt promoten en kunnen
worden gericht op de mensen die je het liefst wilt bereiken.
• Page Post ads: advertenties die beginnen als posts op jouw
fanpagina maar met aanvullende betaalde verspreiding onder
fans, vrienden van fans, of niet-fans binnen het nieuwsoverzicht
van deze fan worden uitgezet. Het kan hierbij gaan om links,
foto’s, video's, evenementen of zelfs statusupdates. Kosten: betaal
per oplage of klik.
• Promoted Post ads: paginaposts die aanvullend betaald bereik
krijgen in de News Feed onder fans en vrienden van fans als
gevolg van het gebruik van de button “Promoten van jouw
pagina”. Kosten: vast bedrag voor het bereik van een bepaald
aantal fans.
GESPONSORDE VERHALEN: gebruik een actie die gebruikers
al hebben geplaatst op Facebook. De actie wordt getoond aan
de vrienden van de gebruiker, in de of het nieuwsoverzicht.
Gesponsorde verhalen kunnen niet worden gebruikt om een
publiek te bereiken dat niet via een vriend verbonden is aan de
pagina of app. Kosten: betaal per oplage of klik.
> Maar voor je van start gaat, controleer de vereisten voor
advertenties rechtstreeks op de pagina voor advertenties van
Facebook voor bedrijven voor de meest actuele informatie.
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VOLG JOUW FAVORIETE
MERKEN OP SOCIAL MEDIA:
Als je onze pagina's volgt, krijg je toegang tot extra content om te delen op jouw pagina's!

WELLA PROFESSIONALS

NIOXIN

• facebook.com/wellainternational

• facebook.com/NioxinUS

• twitter.com/WellaPro

• youtube.com/user/discovernioxin

• pinterest.com/wellapro/

• twitter.com/NioxinProducts

• instagram.com/wellahair
• youtube.com/WellaProfessionals
#InsideWella #WellaLife #LifeInColor

#DiscoverNioxin

SYSTEM PROFESSIONAL
• facebook.com/SPSystemProfessional

SEBASTIAN PROFESSIONAL

• twitter.com/SPSystemPro

• facebook.com/SebastianProfessionalOfficial

• youtube.com/user/SPSystemProfessional

• twitter.com/SebastianPro
• youtube.com/user/OfficialSebastianPro

KADUS PROFESSIONAL

• instagram.com/sebastianpro_official

• facebook.com/KadusProfessional
• youtube.com/user/KadusProfessional
• pinterest.com/kadusprof/
#kadusprofessional #kadushappymoments

