
Sjabloon	  Checklist	  Promotie	  Blog	  
	  
	  
Dit	  zijn	  de	  elementen	  die	  jij	  op	  je	  checklist	  kunt	  zetten	  voor	  de	  promotie	  van	  je	  
blogartikelen	  
	  
	  
	  

1. Mailinglijst	  
2. LinkedIn	  

a. Statusupdate	  [link]	  
b. groep	  A	  
c. groep	  B	  
d. etc.	  

3. Facebook	  
a. Statusupdate	  [link]	  
b. pagina	  A	  
c. pagina	  B	  
d. groep	  A	  
e. groep	  B	  
f. etc.	  

4. Twitter	  
a. Persoonlijk	  account	  [link]	  
b. Zakelijk	  account	  [link]	  

5. Google+	  [link]	  
6. Instagram	  [link]	  
7. Pinterest	  [link]	  
8. Periscope	  [link]	  
	  

	  
Dit	  sjabloon	  is	  gebaseerd	  op	  het	  proces	  dat	  ik	  zelf	  gebruik	  voor	  de	  promotie	  van	  mijn	  
blogartikelen	  op	  mijn	  website	  http://www.blogatelier.nl/	  en	  sluit	  aan	  op	  mijn	  
blogartikel	  “Maak	  promotie	  slim	  en	  simpel”	  
	  
	  
Gebruik	  dit	  sjabloon	  als	  volgt:	  
	  

a. Sla	  dit	  sjabloon	  op	  als	  voorbeeldsjabloon	  
b. Sla	  een	  dit	  sjabloon	  ook	  op	  onder	  een	  andere	  naam,	  die	  te	  maken	  heeft	  met	  jouw	  

blog	  en	  jouw	  business	  –	  dit	  wordt	  je	  werkdocument.	  
c. Zorg	  dat	  je	  bij	  elke	  promotieplek	  een	  [link]	  toevoegt,	  zodat	  je	  meteen	  kunt	  

doorklikken	  en	  die	  link	  niet	  steeds	  hoeft	  te	  zoeken.	  
d. Begin	  met	  de	  promotie	  van	  je	  blogartikelen	  via	  je	  eigen	  maillijst.	  Heb	  je	  die	  nog	  

niet	  dan	  kun	  je	  bijv.	  een	  account	  aanmaken	  bij	  Aweber	  via	  deze	  link	  
e. Zorg	  dat	  jouw	  versie	  van	  dit	  sjabloon	  (je	  werkdocument)	  alleen	  de	  

promotieplekken	  bevat	  die	  je	  nu	  ook	  daadwerkelijk	  gebruikt.	  
f. Begin	  met	  de	  promotieplekken	  die	  voor	  jou	  het	  makkelijkst	  zijn	  –	  breid	  daarna	  

stap	  voor	  stap	  uit.	  



g. Blijf	  kritisch	  nadenken:	  als	  jij	  zelf	  helemaal	  weg	  bent	  van	  Pinterest,	  maar	  je	  weet	  
dat	  jouw	  ideale	  lezers	  daar	  nooit	  kijken,	  klikken	  of	  delen,	  steek	  daar	  dan	  geen	  
moeite	  in!	  

h. Lees	  mijn	  blogartikel	  over	  dit	  onderwerp	  via	  blogartikel	  “Maak	  promotie	  slim	  en	  
simpel”	  

i. Als	  je	  er	  ook	  zeker	  van	  wilt	  zijn	  dat	  je	  aanvullende	  en	  toekomstige	  artikelen	  over	  
dit	  onderwerp	  ontvangt,	  schrijf	  je	  dan	  hier	  in	  voor	  het	  e-‐book	  “de	  beste	  50	  
blogtips”	  als	  gratis	  cadeau.	  Dan	  krijg	  je	  automatisch	  een	  bericht	  over	  nieuwe	  
artikelen	  in	  je	  mailbox.	  En	  je	  krijgt	  dan	  ook	  jouw	  Gratis	  Cadeau	  uiteraard	  ☺	  

j. Stel	  je	  vragen	  in	  een	  reactie	  op	  de	  desbetreffende	  blogartikelen:	  dan	  krijg	  je	  altijd	  
antwoord!	  

k. Hou	  vol!	  Blijf	  geloven	  in	  jouw	  blogpromotie!	  
l. Mail	  me	  met	  feedback	  -‐	  als	  je	  dat	  wilt	  –	  via	  saskia@blogmeesters.nl	  

	  
	  
	  
Veel	  plezier!	  
Ik	  ga	  voor	  jouw	  blogsucces.	  
Saskia	  Steur	  
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