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Plaats uw bedrijf in de kijker met
Pinterest

GeckJo Graphic Design is gelegen
in Zwevezele en zorgt voor
creatieve vormgeving op maat.
Logo- en huisstijlontwerp
Opmaak en druk
Speciale druktechnieken
Opmaak advertenties
Raam- en voertuigbelettering
Spandoeken en gevelreclame
Textiel en promotieartikelen

Download hier vrijblijvend
de bedrijfsbrochure

Sociale media zijn hot. U wordt ermee om de oren geslagen: of u
dat nu wilt of niet. En misschien zit u met uw onderneming óók op
Facebook en Twitter. Maar levert het u minder op dan verwacht.
Dat zou wel eens positiever kunnen uitdraaien met Pinterest: een
onlinemedium waarin alles gaat om … beelden.
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UW CONTACTPERSOON

Krijg gratis leads, vergroot uw naambekendheid

Joke Velghe
Zuiddreef 28
8750 Wingene

De hamvraag die u zich stelt: what’s in it for me? Veel! Want
Pinterest is hét middel om uw bedrijfsimago kleur te geven. U hebt
het er niet voortdurend over uzelf, maar toont wel uw interesses.
En daarin schuilt het succes van het medium, volgens columnist
Hufftington Post: “We zijn de sociale media niet beu – we zijn
elkáár beu. Wie op Pinterest actief is, zegt niet: “Kijk eens naar
mij.” Maar: “Hé, kijk eens naar dit.” Dóet een volger dat? Dan hebt
u het getroffen. Want wanneer hij uw afbeelding aanklikt, wordt hij
doorverwezen naar uw bedrijfswebsite – een efficiënte en gratis
lead. En misschien vindt hij uw materiaal zelfs zó leuk, dat hij het
deelt op zijn prikbord. Zo vergroot u meteen uw naambekendheid.

Toon uw interesses

Wat zet u nu op uw prikbord? Dingen die u gewoon leuk vindt. Die
passen bij uw bedrijfscultuur. Of die aansluiten bij uw product- of
dienstenaanbod. Dat doet u door beelden van anderen te delen of
door er zelf foto’s op te plaatsen. Bijvoorbeeld van een prachtig Tshirt in uw kledingzaak, een sfeerbeeld uit uw hotel of een
realisatie van uw bouwfirma. Door verschillende moodboards te
gebruiken, houdt u het overzichtelijk voor uw volgers. En bekijken
zij gretig wat u hen voorschotelt.
Wilt u graag wat leuke beelden voor op uw Pinterestprikbord? Ik ontwerp, maak en bewerk ze voor u.
Joke Velghe
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GSM : 0479 82 33 00
E-mail : info@geckjo.be

Zaakvoerder GeckJo Graphic Design

"Design has allowed us to stand out;
to look different and show that difference boldly."
JOE MANSUETO

Is dit een interessante tip voor iemand uit uw netwerk? Stuur deze nieuwsbrief dan door, ik ben er u dankbaar voor.
Ontvang je liever geen e-mailberichten van GeckJo Graphic Design, klik dan hier
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