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Pinterest voor meer webverkeer en verkoop

IS PINTEREST 

GESCHIKT VOOR JOUW 

BEDRIJF?

Maak in een halve minuut 
de Pinterest checklist voor bedrijven
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Hallo en welkom 
Wat goed dat je deze checklist gedownload hebt! Facebook, Instagram, 

LinkedIn, bloggen. Je hebt een hoop zaken al op de rit of je bent daar druk 

mee bezig. Voor je bedrijf, als ondernemer, blogger of VA. 

Je hoort collega-ondernemers die er mee worstelen of er juist mega 

successen mee halen. En nu heb je ook over Pinterest gehoord. Wéér iets 

erbij. Je vraagt je af wat jij ermee ‘moet’. En, nog veel belangrijker, 

wat Pinterest jou oplevert.

PINTEREST CHECKLIST 

VOOR BEDRIJVEN

Waarschijnlijk heb je al een 

persoonlijk account dat je puur 

voor jezelf gebruikt (verslavend 

he?). Maar je kunt Pinterest ook 

zakelijk inzetten.  

Met deze korte checklist ontdek 

je in no- time of Pinterest 

interessant is voor jouw bedrijf.
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Ontdek in 10 stappen of Pinterest geschikt is voor 
jouw bedrijf 
   Heb jij veel waardevolle kennis en informatie waarmee je anderen helpt?

   Wil je meer bezoekers naar je website of blog?

    Deel je liever je kennis of producten, in plaats van selfies  

en behind the scenes?

   Vind je het steeds lastiger om via Facebook nog bezoekers te trekken?

     Heb jij veel content, bijvoorbeeld in de vorm van blogartikelen  

of producten?

    Zoek je een tool waarbij je helemaal géén interactie aan hoeft te gaan?  

Waar je niet hoeft te “liken” en al helemaal niet hoeft te reageren.

   Wil je meer verkopen en meer omzet?

   Bestaat jouw doelgroep voornamelijk uit vrouwen?

    Wil je een tool waar jouw content niet binnen een paar uur verdwijnt  

en oud nieuws is? Maar juist weken, maanden en zelfs jaren steeds weer 

automatisch verkeer naar je website brengt?

    Wil je een tool dat GRATIS verkeer naar je website brengt, zonder dat  

je hoeft te adverteren of promoten?

En? Heb je de meeste opties aangevinkt? Gefeliciteerd! Want Pinterest brengt 

jouw bedrijf meer bezoekers en kopers op je website of blog. Jij kunt niet  

om Pinterest heen.
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Nog maar weinig bedrijven en ondernemers hebben de waarde van 

Pinterest ontdekt en passen de juiste strategie toe. Hoe lang wacht jij nog 

met het pakken van de Pinterest-kansen? Pinterest is gratis. Ja, je leest het 

goed! Pinterest brengt GRATIS meer bezoekers en kopers op jouw website. 

Ook dit is bij maar weinig mensen bekend. Pinterest heeft namelijk nog 

steeds geen advertentiemogelijkheden.
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Resultaat met Pinterest
Graag stel ik me voor. Mijn naam 

is Jody Hoogendoorn en ik ben 

Pinterest Expert voor bedrijven. 

Dagelijks krijg ik vragen hoe zij 

Pinterest het beste zakelijk in 

kunnen inzetten. Wat zijn de do’s 

en don’ts? Hoe maak je goede 

pins? Hoe zorg je ervoor dat 

Pinterest jou klanten en omzet 

oplevert?

Mijn klanten halen meer dan 60% van alle social media verkeer uit 

Pinterest. En meer dan 20% van alle verkeer rechtstreeks uit Pinterest. 

Bij hen staat Facebook al lang niet meer op 1 maar is Pinterest de grote traffic 

generator. Zij halen resultaten met Pinterest. Weet jij een andere tool dat zo 

sterk voor je werkt én gratis is?
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Wil jij ook meer 
klanten en verkoop 
met Pinterest?
Tijdelijk kun je een gratis 

Pinterest Check bij me 

aanvragen. Stuur een mail 

met je contactgegevens naar 

welkom@pinacademie.nl onder 

vermelding van Checklist. 

Ik neem dan zo snel mogelijk 

contact met je op. Heb je 

nog geen Pinterestaccount, 

dan bespreken we jouw 

mogelijkheden. Heb je wel een 

account, dan ontvang je direct 

3 tips. Tot snel!
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