
JAARLIJKSE LOKALE KUNSBEURS

Wees consistent aanwezig. Niet alleen op

YouTube, maar ook op andere social

media. Als je elke week video's post, dan

gaan je subscribers hier op anticiperen.

Kies vaste dagen om video's te posten

zodat je subscribers weten wat ze van je

kunnen verwachten. Als je een maand

mist, word je makkelijk vergeten. Ook de

algoritmes kunnen hier een rol in spelen.

Als je regelmatig video's post, kom je

sneller in de uitgelichte video's als jouw

content aansluit op het kijkgedrag van de

gebruiker.

 

Zorg ervoor dat de content die je

produceert jouw doelgroep

aanspreekt en dat ze er iets bij

voelen als ze het bekijken (het liefste

positief). Het moet de kijkers trekken,

anders klikken ze niet eens op de

video als hij voorbij komt. Stop

evenveel moeite in elke video en

post niet alleen om te posten. Denk

aan de inhoud van de video. Liever 1

goede video in de week, dan 5

slechte video's.5 manieren

youtube.com



Houd het bij de soort content waar je

kijkers voor komen. Als je in eerste

instantie kookvideo's maakt en dan

opeens auto video's gaat maken, haken

je kijkers af. Wijk niet te veel af van je

niche, zo voorkom je ontvolgers.

Reageer op comments en neem dit

eventueel mee in je video's. Laat de

kijkers zich gezien voelen. Ook op

andere social media kan je heel veel

engagen. Laat ook je stem horen als je

merkt dat er onderwerpen zijn in jouw

doelgroep waar aandacht voor nodig is.

Je kunt dit doen door hierover een video

te maken of in je Instagram-stories het

onderwerp bespreekbaar te maken. Al

die touchpoints houden je on top of

mind bij je subscribers.

Blijf groeien in je aantal views en

subscribers. Veel mensen zullen

uiteindelijk afhaken of minder op

YouTube tijd spenderen. Blijf nieuwe

subscribers zoeken waar jij waarde aan

kan bieden met je content.

 

Bekijk in de Analytics welke video's het

goed goed en probeer hier een patroon

in te ontdekken, zodat je weet wat je

kijker nog meer wilt zien. In de Analytics

kan je ook zien dat je elke maand nieuwe

subscribers krijgt, maar je zult ook

merken dat mensen je kanaal niet meer

volgen. 

 

Het allerbelangrijkste is dat de content

die je creëert bij jou en/of het merk past

en dat je er trots op bent. Heb jij er

geen verbinding mee? Dan

waarschijnlijk ook de kijker niet. 

Blijf actief op het web, communiceer

met je doelgroep, blijf bij je content,

zoek nieuwe subscribers en wees

consistent. Dan zullen de kijkers

gegarandeerd meer engagen met jou,

het merk en de content.


