
The Ultieme Checklist voor het opzetten
van een Community
Hoe zet je nu een community op? Waarmee begin ik? Volg de stappen in de
checklist en je bent goed op weg.

Identificeer op welk marktsegment je je wilt richten.
Het maken van klanten-avatars is hiervoor erg belangrijk.

Identificeer wat de mensen in je doelgroep verbindt.
Welke overeenkomende interesses, doelen of ervaringen hebben ze? De
overeenkomst moet meer dan alleen de aanschaf van je merk zijn; er moet
worden ingespeeld op emotie. Je community hoeft dan ook niet direct over
je product te gaan. Het kan gaan over iets groters waar je product/service
onder valt. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een community over
vloerbedekking te beginnen. Wat doe je als je alleen vloerbedekking
verkoopt? Je zou bijvoorbeeld een community kunnen beginnen over
interieurontwerp.

Bepaal in welk deel van het Marketing Relatie Framewerk je community zich
bevindt en maak een contentplanning die daarop gebaseerd is.

Bepaal of je community open of gesloten is.
Bij een open community kan iedereen lid worden en bijdragen. Bij een
gesloten community is de content vaak alleen voor leden en kan de
content niet met andere communities gedeeld worden. Welke type je kiest
is afhankelijk van je merk en op welke stappen van het Marketing Relatie
Framewerk je je richt. Beide hebben hun voor- en nadelen. Bij een open
community heb je vaak veel leden maar weinig activiteit en bij een
gesloten community minder leden maar meer activiteit. Een open
community kan helpen bij de verbetering van je SEO.

Besluit op welk platform je je community gaat bouwen.
Het is hierbij erg belangrijk om te kijken welke features je nodig hebt en wat
het platform aanbiedt. Daarnaast speelt je budget natuurlijk ook een erg
grote rol hierbij.

Bedankt voor het lezen van deze blog ik hoop dat iets van geleerd hebt. Veel
succes met het bouwen van je community!

Heb je vragen of hulp nodig? Wordt dan lid van onze community “Online
Espresso voor de Marketing & Communicatie Professional”.

https://www.facebook.com/groups/571657253779029/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/571657253779029/?ref=group_header

