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ALS M’N VROUW VRAAGT 
WAT IK HELE DAGEN DOE, 
DAN IS DIT M’N ANTWOORD

Ik help merken om de vonk te laten overslaan door 

verhalen te vertellen die doen dromen, 
die inspireren en die – voor het hier te zweverig 

wordt – informeren. Zo bouw ik mee aan merken 

die harten veroveren.



SOCIAL MEDIA TRENDS

Social media blijft een belangrijk gegeven in ons dagelijks

leven en ook in het nieuwe jaar zal dit niet anders zijn. 

Door de coronacrisis en de lockdowns zitten we zelfs nog

vaker op social media om in contact te blijven met onze

vrienden en familie.



DE BELANGRIJKSTE TRENDS 
OP EEN RIJTJE

#1 E-commerce chatbots
#2 Digitaal waar het kan, mens waar het moet

#3 Deepfakes
#4 Social Selling
#5 Augmented en Virtual Reality

#6 Video en short-form content
#7 The all-in-one experience

#8 Social gaming gets big
#9 Retargeting Pixel
#10 Personalized Marketing



E-COMMERCE CHATBOTS

• De open-rates bij Facebook Messenger campagnes

liggen al snel rond de 96%! 

• Bij klassieke e-mailmarketing ligt de open-rate rond de 

16%.

• Leadgeneratie

• E-commerce – Je kan betalingen rechtstreeks in 
Messenger accepteren

• Updates - Je kan je doelgroep op de hoogte houden

van nieuws en aankomende evenementen



DIGITAAL WAAR HET KAN, 
MENS WAAR HET MOET

• De inzet van chatbots en voice assistants zal de 

komende jaren nóg meer toenemen

• Bots zullen meer dan ooit simpele interacties of 

processen overnemen, zowel bot-only als in samenspel

met menselijke service-experts

• De keuze voor de beste aanpak wordt steeds beter
gemaakt op basis van data, visie én klantfeedback

• Ontwikkelingen van voice bots



DEEPFAKES

Deepfake als term wordt gebruikt wanneer kunstmatige

intelligentie wordt gebruikt voor manipulatie van beelden, 
audio en teksten. Een voorbeeld hiervan is hoe je je eigen 

gezicht kan plaatsen op gezichten van bekende acteurs in 

bekende filmscènes.



SOCIAL SELLING

Met de huidige coronacrisis zijn de online verkopen enorm

gestegen. Mensen kopen liever online dan dat ze naar de 
winkels gaan.

Social platformen waren al bezig met de introductie van 

social selling (het verkopen van producten direct via social 
media kanalen) en dit wordt alleen maar groter in 2021.



AUGMENTED REALITY (AR) 
EN VIRTUAL REALITY (VR)

AR & VR gaan een grotere rol spelen op Facebook, 

Instagram en Pinterest.

Zo is Facebook bezig met ‘AR Glasses’, een bril waardoor je 

de wereld met een extra laag kunt zien. Ook wordt het de 

trend om producten of merkwerelden via social media te

laten zien in AR via de camera van je telefoon. Dit kun je 
dan weer adverteren met bijpassende

advertentieformaten, om gebruikers op een nieuwe

manier met producten kennis te laten maken.



VIDEO EN SHORT-FORM 
CONTENT

Met de enorme groei die TikTok dit jaar doormaakte, zien

we dat korte snackable video content nog steeds de 
boventoon voert. Dit zal in 2021 alleen maar groeien. Ook 

op andere kanalen als Instagram, Facebook en Snapchat 

zien we dat video nog steeds de boventoon voert qua 

populariteit.

Gebruikers hebben maar een korte spanningsboog als het 

gaat om bijvoorbeeld advertising. Om op een impactvolle

manier awareness te creëren is het advies daarom om 

korte, krachtige video’s in social proof formaten in te
zetten.



THE ALL-IN-ONE 
EXPERIENCE

Kijk naar Facebook en Instagram, die hun Messenger apps 

samenvoegen zodat je in elke app kunt chatten en de 
gesprekken kunt vervolgen in andere apps. Naar

verwachting zal dit in 2021 bij meerdere platformen te zien

zijn, zodat gebruikers langer op het platform doorbrengen

voor verschillende diensten.

Kijk bijvoorbeeld naar Instagram met Feed posts, Stories, 

Reels, IGTV, guides en messaging. De platformen doen dit

zodat je zolang mogelijk op hun platform blijft scrollen en

willen ze de concurrentie aangaan met andere social 
kanalen.



SOCIAL GAMING GETS BIG

Nu iedereen thuiswerkt en in lockdown zit, zijn er steeds 

meer mensen aan het gamen. Van telefoonspelletjes
(voornamelijk volwassenen) tot aan hardcore gaming via 

consoles (jongeren), het wordt steeds populairder.

Via deze games ontstaan er grote online communities van 

fans die met elkaar over de games discussiëren. Ook in de 
games zelf ontstaan communities die tegen elkaar spelen

en met elkaar contact hebben. De verwachting is dat dit in 

2021 een vogelvlucht neemt.



RETARGETING PIXEL

Door het gebruik van een retargeting pixel is het mogelijk

om iedereen die de website heeft bezocht, een advertentie
te laten zien (bijvoorbeeld om de Facebook pagina te liken!)



PERSONALIZED MARKETING

Iedereen is inmiddels gewend aan het tegenkomen van 

advertenties op social media. Het is daarom ontzettend
belangrijk om relevante content aan je doelgroep te

tonen zodat de gebruiker stopt met scrollen.

Door data op te bouwen en deze te gebruiken in je 

campagnes, kun je de doelgroep op een veel
relevantere manier bereiken doordat je ze iets aanbiedt

waar ze geïnteresseerd in zijn. Hierdoor zullen ze je veel

beter onthouden of bijvoorbeeld veel sneller

doorklikken naar je website.



VRAGEN?

Stel je vraag via hier of later via onderstaande
gegevens:

sander@socialmediamannetje.nl
06 5252 8205

@socialmediamannetje

mailto:sander@socialmediamannetje.nl

