Pins automatiseren
ACCOUNT AANMAKEN

Stap 1 : URL : https://viralwoot.com/
Stap 2 : Connecteren met Pinterest
Stap 3 : Enter
Stap 4 : Shedule Pins

De Pinterest gids voor
kmo’s en zelfstandigen
Stappenplan voor het aanmaken
van een Pinterest business profiel

TIMING

Beste dag om iets te pinnen
Zaterdag
Beste moment om iets te pinnen
Namiddag & avond
Beste uur om iets te pinnen
Tussen 20 en 23 u

PINS INPLANNEN:
KALENDER

Stap 1 : Ga naar kalender
Stap 2 : Creëer een nieuwe Pin
Stap 3 : Voeg Pin toe.
Stap 4 : Voeg een beschrijving toe
Stap 5 : Voeg een link toe naar jouw
website
Stap 6 : Geef de datum en tijd door

Pinterest is een medium waar je allerlei
afbeeldingen, filmpjes, presentaties en
infographics met elkaar kunt delen.
Ondertussen telt Pinterest 175 miljoen maandelijks actieve gebruikers
waarvan maar liefst 1 miljoen bedrijfspagina’s wereldwijd, een toename van
25 miljoen gebruikers sinds Oktober
2016.

wanneer je wilt dat de Pin wordt geplaatst.
Meer informatie te vinden op :
ttp://sites.arteveldehogeschool.be/entrepreneurship3/onderzoekover-ondernemen-de-toekomst

Stap 7: Voeg de Pin toe aan één van
jouw borden

“Het gedrag van mensen op Pinterest
geeft je duidelijke signalen over wat je
doelgroep wil en hoe je hen kunt helpen.”

Zakelijk account aanmaken

Werken met Pinterest

FOTO OPLADEN

Stap 1 Foto kiezen ‘+’
PROFILE

STAP 1 :
Maak een bedrijfspagina aan via de
URL : http://business.pinterest.com/
STAP 2 :

Koppel (indien je dit wenst) uw website aan jouw Pinterest profiel

STAP 3 :
Kies 5 topics die aansluiten bij jouw
onderneming

Stap 1 Pas jouw profielfoto aan
(160x160 Pixels)

Stap 2 Kies een gepaste naam voor
jouw Pinterest profiel

Stap 2 Foto linken met de URL van uw
website
Stap 3 Foto uploaden bij een al reeds
bestaand bord
OF

Stap 4 Een nieuw bord creëren
Stap 3 Vertel een beetje meer over
jezelf en jouw onderneming

Stap 5 Beschrijving geven van de foto

Stap 4 Deel jouw locatie

Stap 5 Bevestig jouw website
(indien je dit nog niet gedaan hebt)
Stap 6 Showcase (Kies jouw uitgelichte borden of Pins )

VIDEO OPLADEN

Stap 1 Maak een filmpje en plaats deze
op Youtube of Vemeo
Stap 2 Klink op de knop “delen”

SOCIALE MEDIA

Koppel je Pinterest account aan jouw
andere sociale media kanalen en deel je
Pins op andere sociale media.

Stap 3 Kies voor Pinterest

Stap 1 : Kies een Pin om te delen

Stap 4 Kies een bord waarop je het
filmpje wilt delen

Stap 2 : Klik bovenaan de pin op een
papieren vlagje

Stap 5 Klink op ‘The Pinterest spar’
om de beschrijving aan te passen

Stap 3 : Voeg een bericht toe in het pop
-up venster en klik op Link delen

Stap 6 Klik vervolgens op save bij het
juiste bord

