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E-book met tips over het inzetten van facebook bij je 
boekpromotie 

een boek om trots op te zijn!
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E-book ‘Boekpromotie via Facebook’

Facebook is een mooi middel om op 
een makkelijke, laagdrempelige manier 
betrokkenheid te creëren bij jouw 
boek. Je kunt ervoor kiezen dit vanuit 
je persoonlijke profiel te doen of vanuit 
een pagina die speciaal gemaakt is 
voor jouw boek. 

Het voordeel van Facebook is de 
laagdrempeligheid. Gebruikers 
reageren snel en open. Profiteer 
daarvan!

Betrek je publiek
Wie kan je beter helpen bij het schrijven van je boek dan je eigen 
publiek? Door teksten te delen, om feedback te vragen en je volgers 
te helpen bij het maken van keuzes sla je twee vliegen in één klap: jij 
krijgt bruikbare input waarmee je je boek kunt verbeteren. Je volgers 
worden daarnaast betrokken en voelen zich onderdeel van jouw boek. 
Dit kan je helpen bij de verkoop en promotie.

Doen is het nieuwe denken
Veel Social media-gebruikers vragen zich af: wat moet ik daar nou 
op zetten? Vinden mensen dat wel leuk om te lezen? Ervaring leert 
dat je een beetje moet proberen wat werkt en wat niet werkt. Denk bij 
elk bericht dat je post: is dit een visitekaartje voor mij als schrijver en 
voor mijn boek? Doel is nieuwsgierigheid opwekken en betrokkenheid 
creëren. Met als doel: dat jouw boek straks als warme broodjes over 
de toonbank gaat!

Om je op weg te helpen, geven we je graag een aantal voorbeelden 
die je, aangepast op jouw situatie/boek, in kunt zetten:

Tijdens de creatie:
- Welke cover zie jij graag op jouw nachtkastje liggen? 
 <afbeelding van 2 of meer voorbeelden laten zien>;
- Welke titel grijpt jou het meeste en waarom? <2 of meer titels  
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 noemen>;
- Mijn bijpersoon is <karaktereigenschappen noemen>. Welke 
 naam vinden jullie bij hem/haar passen: <2 of meerdere namen  
 noemen>?;
- Je kunt een print screen van een pagina uit je boek tonen en  
 daarbij zetten: Ondanks dat de laatste pagina nog niet   
 geschreven is, wil ik alvast een stukje uit mijn boek met jullie   
 delen. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden!

Voordat het boek uitgebracht wordt:
- Op <datum invoegen> wordt mijn boek <titel noemen>    
 uitgebracht! <vertel in maximaal 2 zinnen iets over de inhoud> ;
- Geef je een boekpresentatie? Maak dan een evenement aan op  
 Facebook. Je kunt je volgers dan uitnodigen.

Nadat het boek is uitgebracht:
- Laat zoveel mogelijk zien van waar je mee bezig bent: wordt de  
 bestelling bij je afgeleverd? Maak daar dan een foto van en deel  
 deze met je volgers;
- Bedank je volgers voor de betrokkenheid;
- Maak screenshots van persberichten e.d. en deel deze op social  
 media.

Tot slot nog een aantal algemene tips:
1. Wees interactief
 Social media is niet alleen een   
 kwestie van zenden. Het is pas  
 krachtig en voor jouw volgers leuk,  
 als je actief contact     
 onderhoudt.   
 Vraag je om tips? Reageer er dan  
 op als mensen een tip geven. Op  
 die manier creëer je betrokkenheid  
 en krijgen mensen gevoel bij jou en  
 je boek;
2. Promoot
 Plaats, behalve foto’s en leuke berichten, ook berichten die   
 concreet gericht zijn op het verkopen en promoten van jouw   
 boek;



Over BoekenGilde

Bij BoekenGilde begeleiden we je in het schrijven, drukken en uitgeven 
van je eigen boek. Van het eerste idee tot het moment dat je boek van de 
drukpersen rolt en het ingebonden wordt. Maar ook daarna staan we voor je 
klaar: we geven je uitleg over hoe je je eigen boek kunt promoten en bieden 
een online boekenshop aan. Met deze boekenshop neemt BoekenGilde de 
verzending en financiële afhandeling van de boekverkoop uit handen.

Kijk voor meer informatie op www.boekengilde.nl of neem contact met ons 
op via 053 3032 080 / info@boekengilde.nl.

3. Geef weg
 Bedenk een leuke actie. Bijvoorbeeld: Mijn bijpersoon is    
 <karaktereigenschappen noemen>. Welke naam vinden jullie bij  
 hem/haar passen: <2 of meerdere namen noemen>? De beste  
 naam krijgt een gratis exemplaar van mijn boek.
 Check vooraf wel de richtlijnen van Facebook, op 
 https://www.facebook.com/page_guidelines.php. 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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