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INSTAGRAM BIO AUDIT

Heb jij een duidelijke profiel foto van jezelf of van jouw logo? 

Is jouw @naam gerelateerd aan jouw bedrijf of personal brand?

Legt jouw bio uit wie je bent?

Legt jouw bio uit wat je doet en voor iemand kan betekenen?

Heeft jouw bio een duidelijke Call to Action die uitlegt wat 
iemand kan verwachten als ze er op klikken?

Heeft jouw bio een duidelijke link?
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INSTAGRAM POST AUDIT

Is jouw content duidelijk en relevant aan jouw niche gericht?

Start jouw onderschrift met een duidelijke eyecatcher?

Eindigt jouw onderschrift met een duidelijke CTA?

Gebruik je een locatie (GEO) tag?

Gebruik je hashtags relevant aan jouw content onderwerp?

Gebruik je carousels?
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INSTAGRAM STORIES

Post jij dagelijks op je Stories?

Kom jij zelf in beeld op je Stories?

Gebruik je interactie stickers, polls etc?

Gebruik je een duidelijke Call to Action

Gebruik je hashtags op je stories?

Gebruik je de Geo tag in je stories?
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CONTENT STRATEGIE

Heb jij een duidelijke strategie en doelen opgezet?

Doe jij jouw analytics analyseren?

Zijn jouw posts gericht aan jouw niche doelgroep?

Spreek jij de taal van jouw potentiele klanten?

Praat jij over jouw product of dienst?

Voorzie jij jouw volgers van interessante content en waarde?
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CONTENT STRATEGIE

Post jij dagelijks en / of consistent?

Gebruik jij jouw branding kleuren?

Maak je gebruik van Reels?

Maak je gebruik van IGTV?

Maak je gebruik van de LIVE feature?

Ben jij interactief met jouw community (volgers)?
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