Stappenplan Productie Blog
Dit zijn de elementen die jij op je stappenplan kunt zetten voor de productie van
je blogartikelen

Dit stappenplan is gebaseerd op het proces dat ik zelf gebruik voor de productie van
mijn blogartikelen op mijn website http://www.blogatelier.nl/ en sluit aan op mijn
blogartikelen http://bit.ly/blogrecept en http://bit.ly/altijd_iets_mis
Stappenplan blogproductie: van recept tot publicatie
1. maak een blogrecept aan
2. hou voortgang bij in overzicht blogrecepten in Excel
3. schrijf blogrecept compleet af
4. sla het dan op als Blogartikel in dezelfde map (incl B-nummer)
5. knip en plak de tekst in een nieuw bericht op www.blogatelier.nl
6. pas de opmaak aan
7. markeer de cta met een opvallende kleur
8. sla op als concept
9. voeg afbeeldingen toe
10. voeg links in
11. voeg de afbreeklijn 'lees verder' in
12. maak pagina aan voor download die ik in de CTA beloof
13. maak daar een bitly link van
14. ga naar Thank Me Later > messages [dit is eenhandige plugin!]
15. Add new
16. Bewerk alle onderdelen (!)
17. zet bit.ly link van de belofte in cta in deze message
18. koppel message aan dit ene blogbericht
19. pas het bericht aan met link, belofte etc. (evt. Kopiëren van vorige
message
20. upload de weggever op de pagina van de weggever
21. publiceer het blogbericht (van tevoren: geef in je blogpagina de
publicatiedatum aan)
22. maak bit.ly link van blogbericht
23. doe de seo
24. start het delen van het blog

Gebruik dit sjabloon als volgt:
a. Sla dit stappenplan op als voorbeeld
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. Pas alle stappen aan – en volg hiermee de stappen die jij zelf zet voor het
produceren van jouw blogartikelen
d. Doorloop bij je volgende blogartikel deze stappen en pas aan 1) wat er is
verandert en 2) wat je zelf anders wil doenp
e. Zorg dat je bij elke deellocatie een de bit.ly link naar je blogartikel toevoegt, zodat
je meteen kunt doorklikken en die link niet steeds hoeft te zoeken.
f. Hou vol! Blijf geloven in jouw blogartikelen!
g. Mail me met feedback - als je dat wilt – via saskia@blogmeesters.nl

Veel plezier!
Ik ga voor jouw blogsucces.
Saskia van de Riet
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