
HYPD x SOCIAL MEDIA
mindblowing socials



SOCIAL MEDIA
let's get social

Tof dat je geïnteresseerd om jouw social media kanalen te laten beheren door HYPD! Hier 
leggen we leggen we uit wat je kunt verwachten. 

Voor we kunnen beginnen  zijn er een aantal stappen die we moeten nemen zoals een 
kennismakinggesprek en een vooronderzoek. We leggen alle stappen hier aan je uit!



LET’S TALK
what do you need?

Voordat we aan de slag gaan, beginnen we met een 
kennismakingsgesprek. Wij willen graag weten wat je 
wil bereiken met je social media en hoe je dit het liefste 
voor je ziet.

Wanneer we weten wat je wensen en doelen zijn, kunnen 
we deze nog beter waarmaken. Hier geven we ook graag 
een advies/aanbeveling.

Aan de hand van dit gesprek stellen we een plan samen 
dat past bij jouw wensen. Vervolgens gaan we aan de 
slag om jouw social media helemaal HYPD te maken! 

€ 0



VOORONDERZOEK
need to know

Om de juiste strategie aan te meten, starten we eerst een vooronderzoek. 
Dit is belangrijk om vast te stellen hoe we jouw social media kanalen naar 
het volgende niveau kunnen tillen. 
Het vooronderzoek bevat standaard de volgende elementen:

Analyse van de huidge kanalen

Doelgroepanalyse

Concurrentieanalyse

Hashtag onderzoek

Bepalen van thema’s

Contentplanning

Wil je 100% HYPD socials? We kunnen ook nog 
je kanalen voor je inrichten! Denk hierbij aan de 
highlights, profielfoto, biografie of openingstijden 
klaarzetten. We zorgen dat jouw social media 
helemaal in stijl is!

gemiddeld

€ 560+€140



CONTENT 
let's start designing

In het vooronderzoek hebben we thema’s gekozen en 
een contentplanning gemaakt. Daar gaan we dan nu 
eindelijk mee aan de slag! 

Afhankelijk van de afspraken die we gemaakt hebben, 
gaan we aan de slag met het maken van de content. 

De kosten berekenen we per post:

Last-minute post? Geen probleem!

Mocht er last-minute iets gebeuren (weekenden 
uitgezonderd) waar je graag een post van online wil, dat 
kan! 
Geef dit 24 uur vooraf aan en wij maken voor jou een post! 
Hier rekenen we wel 50% bovenop de normale prijs ;)

€60

+€20

Facebook en Instagram tellen we als 1 kanaal

Een post omzetten naar een story telt als een extra kanaal

1 post per kanaal = €60
1 extra kanaal  = €20

+50%

1 post per kanaal

1 extra kanaal

last-minute post



ANALYSE
Om jou op de hoogte te houden van de voortgang, 
ontvang je iedere maand, kwartaal of halfjaar een 
overzicht van de resultaten. Aan de hand van het 
intakegesprek stellen we een aantal KPI’s op waarmee 
we de resultaten testen. Wanneer HYPD ook de digital 
marketing verzorgt, ontvang je de resultaten gewoon 
samen met de maandelijke analyse! 

Natuurlijk kunnen er ook onverwachte dingen 
gebeuren. De algoritmes kunnen veranderen of de 
gekozen strategie sluit toch niet helemaal aan. 
Om deze verrassingen voor te zijn, analyseren we 
regelmatig de resultaten. Zo zorgen we ervoor dat je 
socials optimaal blijven draaien.

keep you posted



INVESTERING 
Omdat het waarschijnlijk nogal veel informatie was, hier nog even alles op een rijtje!

Kennismaking   €0

Vooronderzoek   €560

Inrichten     €140

1 post per kanaal  €60

Extra kanaal    €20

Last-minute post  +50%

investing in the future



Ben je nou ook zo enthousiast geworden? Of heb je nog 
vragen? Geef ons even een belletje of stuur een mailtje, 
dan gaat onze social media topper Floor voor je aan de 
slag! 

Floor is onze social media expert en elke dag weer HYPD 
om voor klanten aan de slag te gaan met de organic 
socials. Je kunt bij haar terecht voor al je vragen omtrent 
social media.

Ze is te bereiken via 

floor@hypd.nl 
óf
013 302 0188

VRAGEN 
can we help you?




