
SOCIAL SELLING
10 fundamentele tips voor

De kunst van het gebruiken van je sociale netwerken om de juiste 
prospects te vinden, een relatie op te bouwen, inbound leads te 

genereren en uiteindelijk je sales quota te halen.

Zorg dat je profiel er goed uitziet 
Zorg ervoor dat je profiel op elke 
social media kanaal compleet is met 
een professionele foto, korte bio en 
een klantgericht verhaal dat je merk 
versterkt.

Kies een doelgroep
Kies een doelgroep uit en pas hier je 
berichten en content op social media 
op aan. 

Reik uit met inzichten
Reik uit naar naar leiders binnen 
je gebied van expertise en deel je 
kennis met prospects en andere 
belangrijke connecties binnen je 
netwerk. Een sterke comment is zo 
veel meer waard dan een like.  

Bouw vertrouwde relaties op
Focus eerst op oprechte conversaties, 
sales komt op de tweede plek. 

Kwaliteit over kwantiteit
Wanneer je een link deelt op social 
media waarvan je denkt dat het 
relevant is voor je netwerk, schrijf 
er dan een paar eigen regels tekst 
boven. Deel je mening, je ‘key 
takeaways’ van het artikel of schrijf 
een relevante vraag in je post om 
interactie uit te lokken.

Maak zelf content
Wat nog beter werkt dan je kennis 
delen over iemand anders zijn/haar 

artikel of content stuk, is het maken 
van je eigen content. Neem een korte 
video op of schrijf een blog post. 

Regel een meeting via social media
Onderneem actie als je eenmaal een 
interessante discussie hebt gehad 
met iemand op social media. Regel 
een meeting of spreek een moment 
af om te bellen.

Ben actief in online communities
Participeer in discussies op Quora 
of Reddit en voeg je bij relevantie 
LinkedIn groepen. Het actief zijn in 
online communities helpt je met het 
groeien van je netwerk. 

Deel niet alleen je eigen content
Social selling gaat over het 
deelnemen aan een online dialoog, 
niet over het hebben van een 
monoloog waar je je netwerk 
bombardeert met content van alleen 
je eigen bedrijf. Deel ook relevante 
content van andere leiders binnen je 
industrie.

Meet je resultaten 
Houd bij welke posts goed werkte en 
welke niet. Krijg je meer interactie als 
je iets deelt en er een vraag boven 
schrijft? Meet de resultaten van je 
online activiteiten en zoek uit welke 
posts goed werken.

1.

2.

3.

4.

5.

9.

8.

7.

10.

6.


