Roekoe instagram
Hieronder een proposal voor de roekoe instagram met oa de
huisstijl, account namen, en mogelijke hashtags gebaseerd op
onderzoek bij andere accounts.
Huisstijl
• Kleuren: Licht roze, goud, en zwarte tekst. Account naam
staat altijd vermeld.
• Tekst: Montserrat Light/Semi black, fontsize: 32, Logo fontsize:
29
• Caption: Hier staat het verhaal. Hier heb je 2000 tekens voor.
Account namen
Roekoe zelf bestaat al. Mogelijke namen zijn:
•
•
•
•

Roekoe.ap
Roekoe_ap
Roekoe.verhaaltjes
Roekoe_verhaaltjes

Populaire Hashtags
Onderzoek naar populaire hashtags bij gedichten/verhaaltjes
accounts:
• Jip_gewoon (60,3k volgers)
o Gebruikt GEEN hashtags
• Madeliefdicht (8.476 volgers)
o #Liefde
o #Gedicht & #Poezie & #Schrijven
o #Compassie
o #Vrijheid
o #Respect
o #Avontuur

o En tagged andere collaborators & mensen voor wie het
gedicht zijn
o Hashtags die met het gedicht te maken hebben
• Eenkleinverhaaltje (3.348 volgers)
o #quotes #quotevandedag
• Eenleveneenverhaal (252 volgers)
o #poezie & #gedicht & #rijm & #verhaal
o #quote/#quotes
o Hashtags met het verhaal te maken
Conclusie van onderzoek:
Gebruik algemene hashtags zoals quote of verhaal. Specifiekere
hashtags worden ook gebruikt gebaseerd op waar het verhaal
over gaat.
Toevoegend:
Wat me opviel is dat er maar een aantal accounts zijn met hele
verhalen. En dit zijn accounts met ongeveer 1500 volgers. Er zat
geen mooie huisstijl achter en leken minder populair dan de
poezie accounts. Daarom erg belangrijk een pakkende quote op
de afbeelding te zetten. Mensen houden vaak van lekker kort en
gaan dan over op het langere verhaal ☺.
Profiel caption
Verhaaltjes van en door @Angelique Piso
Owner of @handandfoottreatmentstore
Roekoe! Subscribe voor korte verhaaltjes voor onderweg.
Logo and overall design by @nomad.freelancer
Posts
Post 1: Waarom heet dit account Roekoe? Post dit verhaaltje
Post 2, 3, 4 etc: de verhaaltjes die je al geschreven hebt
Hierna nieuwe verhaaltjes..

Collaborator
2

Ik zou het super op prijs stellen als je ‘design by
@nomad.freelancer’ onder elke post kan zetten. Op die manier
krijg ik ook verkeer naar mijn pagina en kan iemand die hetzelfde
wil direct met me schakelen ☺.
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