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PRESTATIERAPPORT VOOR 1 NOV, 2020 - 30 NOV, 2020

SOCIAL MEDIA RAPPORT FINIVO (NOVEMBER)

FACEBOOK - INSIGHTS

FANS

376

NEW FANS

5
PAGE IMPRESSIO NS

Vorige periode Vorig jaar

29 372

110% 1 566%

ENGAGED USERS

428

O VERALL ENGAGEMENT RATE

1,46%

TO P PO STS BY  IMPRESSIO NS (WEERGAVEN)

FINIVO  IS: " een accountancy kantoor dat echt m et je m eedenkt!"  Dankbaar
voor deze getuigenis van Ellen Vandervorst van @ electro_test, uw partner in
veiligheid. Electro-Test is een erkend controleorganism e voor technische
controle ... (id: 1616394161936425_2844347105807785)

3 292 85

Finivo laat regelm atig een m edewerker aan het woord over z ijn  of haar functie
en werkervaring bij ons. Deze week vertelt Sara F. (accountant) over waarom  ze
elke dag m et veel goesting bij Finivo werkt. “De verscheidenheid aan klan ... (id:
1616394161936425_2834263946816101)

7 89 42

You can count on us! Elke week beantwoordt FINIVO  jullie fiscale financiële of,
... vraagstukken. Deze week ontvingen we de vraag van een ondernem er: " Hoe
zorg ik sam en m et m ijn boekhouder voor een correcte weergave van m ijn cijfe
... (id: 1616394161936425_2840893806153115)

57 4 15

10/11/2020 DAG VAN DE ACCO UNTANT!  Ze helpen je m et de ‘optim alisatie’
van je belastingen en z ijn  boos als je niet alle ticketjes op tijd hebt
binnengebracht. 😅  Toch hebben we hen absoluut nodig! Dus, ben je
zelfstandige en do ... (id: 1616394161936425_2838851809690648)

443 35

Post  Wit h  Image Impr. Engage d

PAGE REACH

8 097

https://www.facebook.com/1616394161936425/posts/2844347105807785/
https://www.facebook.com/1616394161936425/posts/2834263946816101/
https://www.facebook.com/1616394161936425/posts/2840893806153115/
https://www.facebook.com/1616394161936425/posts/2838851809690648/
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CO NCLUSIE

Facebook kent sinds de opstart m et Into the deep content (septem ber) een sterke groei.
Tot op vandaag kunnen we volgende feiten vaststellen in  vergelijking m et de periode voor opstart:
 

groei in  het aantal volgers
groei in  het aantal weergaven
engagem ent kan nog sterker (likes, com m ents, shares) - dit bouwen we op door consistent te blijven posten
sterke groei in  het bereik van volgers en n iet-volgers
de top 3 posts die scoren

reviews
m edewerker aan het woord
vraag van een ondernem er

 
Hoe kunnen we nog versterken?
 

m eer inz et van video content
sterkere visuals van de Fin ivo kantoren en behind the scenes 
sneller inspelen op actualiteit
m eer posts boosten (vacatures, Fin ivo aanpak, ...)

 
Daarnaast m aken we voor dez e m aand een sprongetje boven VGD wat engagem ent en groei tov de periode ervoor.

 
Wat m et de Facebook Stories tijdens de m aand novem ber? We m aken niet van elke post een facebook story. Dit hangt af van het soort content en de call
to action. De strategie van stories is engagem ent opbouwen - naar de website klikken en n ieuwe m edewerkers een kijkje achter de scherm en laten z ien .
Top 3 stories: vacature / accountancy day / review

89 unique opens
7 engagem ents (click, com m entaar)
8  stories gepost

 

INSTAGRAM - INSIGHTS

FO LLO WERS CO UNT

en gegevens  bes chikbaar voor deze periode

WEBSITE CLICKS

19

ENGAGEMENT BY  PO ST

Finivo laat regelm atig een
m edewerker aan het woord over z ijn
of haar functie en werkervaring bij
ons. Deze week vertelt Sara F.

14 0

Morgen is het de DAG van de
ondernem er! Dus nu alvast een
applausje voor onze klanten! 
O ndernem en is een passie ... in  goede

14 0

FINIVO  IS: " een accountancy kantoor
dat echt m et je m eedenkt!"  Dankbaar
voor deze getuigenis van Ellen
Vandervorst van @ electro_test, uw

11 0

Finivo advies. Zwart op Wit. CO VID-19
en jouw zaak. Want in  tijden van deze
crisis hebben heel wat ondernem ers
vragen.  " Ik kan m ijn voorlopige

9 0

Post  Name Like s Comme nt s

REACH

1 453

ENGAGEMENT RATE

6,74%

PRO FILE VIEWS

77

1

https://www.instagram.com/p/CHNARP2ldRB/
https://www.instagram.com/p/CHxifHcFKWr/
https://www.instagram.com/p/CHpseP_qL2Y/
https://www.instagram.com/p/CH79EPFFy7V/
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PERFO RMANCE BY  PO ST

Finivo laat regelm atig een m edewerker aan het woord over z ijn  of haar
functie en werkervaring bij ons. Deze week vertelt Sara F. (Accountant) over
waarom  ze elke dag m et veel goesting bij Finivo werkt. “De verscheidenheid
aan klanten m aakt onder andere dat het werk heel afwisselend is. Elke dag

14 119 92 11,7 6%

Morgen is het de DAG van de ondernem er! Dus nu alvast een applausje voor
onze klanten!  O ndernem en is een passie ... in  goede en slechte dagen. 
O ok in deze uitdagende periode staan we graag voor hen klaar m et het
nodige advies!  Uiteraard doen we ook (al een dagje op voorhand) m ee aan

14 113 97 12,39%

10/11/2020 DAG VAN DE ACCO UNTANT!  Ze helpen je m et de ‘optim alisatie’
van je belastingen en z ijn  boos als je niet alle ticketjes op tijd hebt
binnengebracht. 😅  Toch hebben we hen absoluut nodig! Dus, ben je
zelfstandige en doe je een beroep op een FINIVO  boekhouder? Dan zou je

11 220 201 4,09%

FINIVO  IS: " een accountancy kantoor dat echt m et je m eedenkt!"  Dankbaar
voor deze getuigenis van Ellen Vandervorst van @ electro_test, uw partner in
veiligheid. Electro-Test is een erkend controleorganism e voor technische
controles en opleidingen. De geschiedenis van dit van oorsprong

11 112 94 9,82%

Post  Wit h  Image Engage me nt Impre ss ions Re ach Engage me nt  Rat e

CO MMENTS

Instagram  heeft vandaag 129 volgers. Dit is een lichte stijging sinds de opstart. Instagram  is ook n iet het focus kanaal van Fin ivo. We z ijn  erop aanwez ig om
vooral im ago te bouwen en n ieuwe m edewerkers aan te trekken.
Uit de resultaten van novem ber is te lez en dat de rubriek " m edewerker aan het woord"  / Accountancy Day en de review scoren. Niet onverwacht want dit
z ijn  typische posts voor instagram .
Resultaten instagram  november :
 

groei in  het aantal bereikte accounts + 140% tov vorige m aand
groei in  het aantal profiel bez oeken + 67,3% tov vorige m aand
groei in  het aantal weergaven + 82% tov vorige m aand
tikken op de website link in  bio >  12
interactie m et berichten +22,2% tov vorige m aand (vind ik leuks, opm erkingen, opslaan of delen)
totaal aantal volgers gegroeid m et 4  +3,2% tov vorige m aand

locatie: Grim bergen & Leuven, Kortenberg
leeftijdscategorie: 25 - 34  jaar gevolgd door 35-44 jaar
m an - vrouw 50%/50%

 
m eest actief: elke weekdag vanaf 18u >  dus we moet en voor al  in de lat e namiddag post en.
 
Hoe kunnen we het bereik nog versterken om  m eer volgers te genereren op instagram?
 

m eer inside Fin ivo content gericht op m ensen (feestdagen, intern n ieuws, stagairs, m edewerkers aan het werk)
m eer inz etten op video content

 
Wat  met  de inst agr am st or ies?

De Top 3 stories m et het hoogste bereik
1. ondernem ersvraag van de week
2. vacature
3. review van een klant

LINKEDIN

ENGAGEMENT RATE

7,6%

SHARES

Vorige periode Vorig jaar

12

50% 100%

FO LLO WERS

Er zijn geen gegevens  bes chikbaar voor deze periode

2

https://www.instagram.com/p/CHNARP2ldRB/
https://www.instagram.com/p/CHxifHcFKWr/
https://www.instagram.com/p/CHaF6dAlnWu/
https://www.instagram.com/p/CHpseP_qL2Y/
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NOTES

1. enkel toepasbaar in de huidige maand zijnde december.

2. Enkel toepasbaar op huidige periode

ENGAGEMENT

dec jan feb m rt apr m ei ju n ju l au g sep okt n ov
0

50

10 0

150

20 0

TO P PO STS BY  ENGAGEMENT RATE (WITH IMAGE)

Zijn cijfers jouw talent en weet je alles van balansrekeningen, BTW aangiftes en
kwartaalaangiftes? Voor ons kantoor te MECHELEN z ijn  we nam elijk op zoek naar
een ervaren Boekhouder // Accountant. Is deze vacature een m atch en wil jij graag
deel uitm aken van onze FINIVO  fam ilie? O ntdek alle inform atie over deze vacature

27 ,0% 3 39

Finivo laat regelm atig een m edewerker aan het woord over z ijn  of haar functie en
werkervaring bij ons. Deze week vertelt Sara F. (accountant) over waarom  ze elke
dag m et veel goesting bij Finivo werkt. “De verscheidenheid aan klanten m aakt
onder andere dat het werk heel afwisselend is. Elke dag z iet er anders uit.” Lees het

11,6% 8 29

You can count on us! Elke week beantwoordt FINIVO  jullie fiscale financiële of, ...
vraagstukken. Deze week ontvingen we de vraag van een ondernem er: " Hoe bezorg
ik efficiënt docum enten aan m ijn Finivo boekhouder?"  Je kan het antwoord lezen
op onze blog via https://lnkd.in/gSHcfGT Heb jij als starter of ondernem er tijdens

7 ,5% 1 7

Vergeet ju llie steunm aatregelen niet aan te vragen voor de vooropgestelde
einddatum ! O ntdek het overz icht op onze blog via https://lnkd.in/g5GpwF4.
Inform atie of advies nodig? Contacteer gerust jouw FINIVO  adviseur. #finivo
#youcancountonus #accountants #covid19 #steunm aatregelen #nieuws

6,1% 2 8

Post  wit h  image Engage me nt  Rat e Like s Clicks

+27 ,0% +3 +39

+11,6% +8 +29

+7 ,5% +1 +7

+6,1% +2 +8

CO MMENTS

Resultaten voor de m aand novem ber:
 

groei in  het aantal volgers +8  in  de m aand novem ber >  totaal 240
groei in  het aantal unieke bez oekers + 29% (127) tov vorige m aand - dez e kom en hoofdz akelijk u it de financiële adm in en bedrijfsontwikkeling
groei in  het aantal pagina weergaven + +52% (367)
groei in  het aantal klikken op de knop ' website bez oeken'  ! Dat is een groei van +93% tov vorige m aand

 
Best  scor ende L inkedin post s op basis van engagment  en cl icks:

1. vacature 39  clicks
2. m edewerker aan het woord 29 clicks

https://dashthis.com/?utm_source=Dashboard&utm_campaign=Powered%20by%20Dashthis&utm_medium=Logo
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6738043602624237568
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730041035671646208
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6737660648588742656
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6731503640718254080

