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Pinterest voor meer webverkeer en verkoop
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resultaat met pinterest 
Bij klanten van de Pinacademie staat Facebook al lang niet meer op 1, 

maar is Pinterest dé grote traffic generator. Zij halen tussen de 60 - 85% 
van alle social media verkeer uit Pinterest. Organisch, zonder adverteren.

Dagelijks help ik bedrijven met hoe zij Pinterest het beste zakelijk inzetten. 
Wat de do’s en don’ts zijn en hoe een goede pin eruit ziet.  

Wat gratis organische traffic oplevert. En hoe je er voor zorgt  
dat Pinterest klanten en omzet oplevert.

pinterest checklist 

voor bedrijven

Als Pinterest expert zie ik 
dagelijks bedrijven gigantische 
kansen missen, door zich met 
name te focussen op Facebook 
en Instagram. 
Prima voor betaalde ads, maar 
gratis zichtbaarheid is daar te 
verwaarlozen.

Maar... is Pinterest wel geschikt 
voor jouw bedrijf? 
Maak de checklist! 
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check in 10 stappen of pinterest geschikt is voor 
jouw bedrijf
    Wil je een tool waar jouw waardevolle content weken, maanden en zelfs 

jaren automatisch verkeer naar je website brengt? En dus niet binnen een 
paar uur oud nieuws is?

   Wil je meer bezoekers naar je website of blog?
    Deel je liever je kennis of producten in plaats van selfies en behind the 

scenes?
    Is het steeds lastiger om via Facebook of Instagram bezoekers te trekken, 

zonder adverteren?
     Is er veel content, bijvoorbeeld in de vorm van blogartikelen, producten 

of foto’s, beschikbaar?
    Wil je een tool waarbij geen interactie aan hoeft te gaan en dus tijd 

bespaart?
    Wil je meer verkopen en meer omzet?
    Heb jij veel waardevolle kennis en informatie waarmee je anderen helpt?
   Bestaat jouw doelgroep voornamelijk uit vrouwen?
    Wil je een tool dat GRATIS verkeer naar je website brengt, zonder dat  

je hoeft te adverteren of promoten?

Heb je de meeste opties aangevinkt? Dan is het tijd voor actie. 
Pinterest brengt jouw bedrijf meer bezoekers en kopers op je website of blog. 
Je kunt niet om Pinterest heen!
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het fundament, strategie en groei
Nog maar weinig bedrijven en ondernemers hebben de waarde van 

Pinterest ontdekt en passen de juiste strategie toe. Nu is het nog makkelijker 
om de nr 1 op Pinterest te worden in je branche, maar dat gaat 

snel verdwijnen als meer bedrijven er op inspringen.
Met een goed fundament, de juiste strategie en continuïteit zie je 

maandelijks de organische traffic groeien.
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wil jij ook meer 
websitebezoekers en 

verkoop met pinterest?

Jody Hoogendoorn
Pinterest Expert voor bedrijven 
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