
Posten op Facebook, 
Twitter en LinkedIn
Dit moet u 
weten

Proximus Bizz

Wist u dat een tweet op Twitter sinds kort 280 karakters mag 
bevatten? Dat een post met een emoticon op Facebook 57% 
meer likes krijgt? En dat u 40.000 tekens mag gebruiken 
voor uw artikel op LinkedIn? Meer over hoe u een profielfoto, 
post of tweet maakt in deze handige ‘cheat sheet’.

Bedrijfspagina op Facebook

Bedrijfspagina op Twitter

Bedrijfspagina op LinkedIn

Omslagfoto
Min. 400 x 150 px
JPEG
Max. 100 MB

 Unieke afbeelding die uw bedrijf weerspiegelt

  Mensen die uw product gebruiken,  
foto van een gerecht …

Foto
720, 960 of 2048 px breed
JPEG
Max. 100 MB

 •  53% meer likes, 104% meer reacties en  
84% meer kliks dan posts met enkel tekst

 • Foto’s die je zelf neemt scoren best

  Uw producten, tevreden klanten,  
nieuwe collega’s, uw winkel … 

Tekstberichten
Hou ze kort en to the point

 •  Minder dan 250 karakters: 60% meer 
interactie

 •  Post met emoticons : 57% meer likes, 
33% meer reacties, 33% meer shares

   Uw mening over actueel onderwerp,  
een korte vraag over uw business … 

Tekst Tweet
Max. 280 karakters
Een link neemt 23 karakters in

 •  Gebruik relevante en populaire #hashtags
 •  Start een gesprek. Spreek andere 

Twittergebruikers aan met @voorbeeld

   Nieuwtjes uit uw bedrijf, lijstjes zoals uw 
tien favoriete zakenboeken, tutorials, leuke 
persoonlijke ideeën … 

Titel
 Max. 100 karakters

Inhoud
 Max. 40.000 karakters

 •  Perfect om lange teksten te delen over uw 
vakgebied

 •  Zorg voor een vaste huisstijl: tone-of-voice? U of jij? 
New Way of Working of Het Nieuwe Werken?

 •  Let op SEO
 •  Maak een link op Twitter en Facebook naar uw 

artikels

   Artikel met tips, recensie van een product, een 
how-to, FAQ, uw bedrijfswaarden uitgelegd, uw 
mening over een actueel onderwerp … 

Wanneer posten? donderdag en vrijdag
 • 13u: meeste shares
 • 14u: meeste likes

Wanneer posten? woensdag, zaterdag en zondag
 • 13u: meeste retweets
 • 12u & 18u: meeste kliks

Wanneer posten? dinsdag, woensdag en donderdag. 
 beste moment: donderdag 10u – 11u

Video
Vierkant voor op smartphone
MOV of MP4
Max. 2,3 GB

  •  Voeg ondertitels toe:  
85% wordt zonder geluid bekeken

 • Kies een aantrekkelijke thumbnail
 • Eigen filmpjes scoren best

 Nieuwe collega aan het woord,  
een tevreden klant …

Tweet met video
Vierkant voor op smartphone
Max. 512 MB
Max. 2 min. 20 sec.

  •  Voeg ondertitels toe: de meeste video’s 
wordt zonder geluid bekeken

 • 9 keer meer interactie
 • Eigen filmpjes scoren best
 • Laat je logo zien en toon mensen

  Uw producten, nieuwtjes, how-to video’s …

Profielfoto

320 x 320 px
PNG
Max. 100 MB

   In de huisstijl 
van uw bedrijf

   Uw bedrijfslogo

Omslagfoto
1500 x 500 px
JPEG, GIF of PNG
Max. 10 MB

 • In de huisstijl van uw bedrijf
 • Wissel af of maak een collage

  Uw producten, promoties, nieuw product, 
groepsfoto van alle medewerkers …

 •  Kies voor uw 
portret of voor uw 
bedrijfslogo

 •  Gebruik dezelfde 
portretfoto als die 
op uw website of 
andere sociale media

 •  Lach! Zo stelt u zich 
toegankelijk op

 •  Kies een goede bio. 
Wie bent u? Wat 
doet uw bedrijf? Wat 
is uw vakgebied?

Profielfoto
400 x 400 px
JPEG, GIF of PNG
Max. 100 KB

Coverafbeelding
1536 x 768 px 
JPEG
Max. 2 MB

 • In huisstijl van uw bedrijf
 • Wissel af of maak een collage

  Uw producten, promoties, nieuw product, 
groepsfoto van alle medewerkers …

 Vul ‘over ons’ in met relevante info 
over uw bedrijf

Video
MP4, MOV ...
Max 5 GB
Max. 10 minuten

  •  Eigen filmpjes scoren best
 • Filmpjes waar mensen in voorkomen scoren beter

  Tevreden klant, inspirerende speeches, interviews …

Tweet met beeld
1024 x 512 px
JPEG, GIF of PNG
Max. 5 MB
Tot 4 foto’s per Tweet

 •  35% meer kans om geretweet te worden
 • Foto’s die je zelf neemt scoren best

  Uw producten, tevreden klanten,  
nieuwe collega’s, uw winkel …  

Logo
300 x 300 px
JPEG of PNG
Max. 4 MB

Beeld
700 x 400 px
JPEG, PNG  
of GIF

Artikel
U kan vandaag nog niet vanuit een bedrijfspagina een artikel plaatsen op LinkedIn. U 
kan wel artikels delen die u vanuit uw persoonlijke pagina schrijft. Doe dat! Dan staat 
het artikel meteen ook op uw bedrijfspagina.


