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TIP 1:  Wanneer je net een TikTok account 
hebt aangemaakt, is het belangrijk dat je deelt 
dat je ook hier te vinden bent, met je volgers 
van andere social media kanalen.

TIP 2:  Koppel je Youtube en/of Instagram 
account aan je TikTok account. Zo kun je 
ook makkelijk jouw TikTok filmpjes op 
deze platformen delen. 
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TIP 3:  Gebruik een eigen hashtag om 
jouw berichten te clusteren en maak gebruik 
van trending hashtags om je eigen bereik te 
vergroten. Let op, in tegenstelling tot Instagram 
gebruik je bij TikTok niet zoveel hashtags, het 
liefst tussen de twee en de zes. 

#petsoftiktok #cutedogs

#officedog #dogstagram

#barkboss #doglovers

TIP 4:  Werk met een thema. Heb je 
bijvoorbeeld een bedrijfshond? Maak daar 
dan een account voor aan. Met de hashtag 
#petsoftiktok kun je al veel volgers bereiken. 
Dit werkt over het algemeen beter dan een 
bedrijfsvideo waarin je jouw product of 
dienst promoot, maar werkt wel mee voor de 
naamsbekendheid van jouw bedrijf. 
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Hoe maak je een goede video?

TIP 5:  Richt je niet op sales, maar ga voor 
meer awareness. Het gaat vooral om het creëren 
van meer naamsbekendheid. Wanneer je TikTok 
commercieel gaat gebruiken is er een grote 
kans dat je niet in het aantal volgers groeit. 
Richt je op het bouwen van een community 
met leuke en positieve video’s. Steek moeite in 
de contentcreatie om deze community rondom 
jouw bedrijf steeds groter te laten worden.
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TIP 6:  Maak een goede video die mensen 
aanspreekt! Een goede video bevat iets 
grappigs, een bepaalde spanning of is gewaagd. 
Met deze elementen is de kans groot dat je 
video viral gaat en dat je er extra volgers bij 
krijgt op jouw account. 

STAP 1: Begin met het kiezen 
van een catchy muziekje. Houdt 
hierbij in gedachte wat voor video 
je wilt maken en zorgt dat het 
muzieknummer hier bij past. 

STAP 2: Kies één van de vele effecten 
uit om in de video toe te voegen, 
om deze leuker te maken. Wat dacht 
je van het ‘reverse effect’ of ‘repeat 
effect’?

STAP 3: Gebruik daarnaast stickers 
of een sterk onderschrift in de 
omschrijving onder de video. 
Zet hierin wat de kijkers kunnen 
verwachten of waarom ze de video 
moeten kijken. 

STAP 4: Gebruik hashtags in de 
omschrijving, zodat mensen die 
filmpjes over jouw onderwerp zoeken 
makkelijk bij jouw video uit komen. 
Vergeet niet te kijken naar welke 
hashtags trending zijn. Misschien zijn 
ze ook wel passend voor jouw video. 
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TIP 7:  Gebruik ondertiteling in je filmpjes. 
Veel gebruikers kijken namelijk de filmpjes 
op hun telefoon en hebben hier niet altijd het 
geluid bij aan. 

TIP 8:  Doe mee aan challenges! Een 
challenge is vaak gericht op een bepaald 
muzieknummer of een onderwerp. De challenge 
is herkenbaar door een hashtag die erbij hoort. 
Wanneer je deelneemt aan zo’n challenge en de 
hashtag hierbij gebruikt, zullen veel mensen je 
video te zien krijgen. Hierdoor kan het aantal 
volgers zelf al na één video stijgen. 
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Hulp nodig? 

Hulp nodig om de online zichtbaarheid van jouw bedrijf te vergroten? 

Vormmedia helpt bij jouw social media marketing! Neem vrijblijvend 

contact met ons op of kom langs voor een kopje koffie. 

Vormmedia

www.vormmedia.nl

(0598) 317 798

info@vormmedia.nl

Vind ons op social media:

@vormmedia


