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Inleiding 
 
Het is leuk, het is gratis en het is leerzaam: een e-book. Steeds meer 
bedrijven bieden een of meer gratis e-books op hun website aan over 
een onderwerp in hun vakgebied. 
 
Een e-book bestaat uit tien tot dertig pagina’s leerzame, bruikbare 
informatie. Het is een bron van tips, adviezen en voorbeelden die direct 
kan worden ingezet door potentiële klanten. 
 
Maar als aanbieder van een e-book heb je minstens zoveel voordeel. 
Wat deze voordelen zijn, hoe je een e-book schrijft en promoot, lees je 
in dit e-book. 

Mariska Media 
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Waarom zou je gratis informatie aanbieden? 
 
‘Is dat dan niet zonde? Zomaar een gratis e-book aanbieden, terwijl je het 
ook kunt verkopen?’ Nee, het is niet zonde! Een geweldig e-book verdient 
zichzelf dubbel en dwars terug. 

Mariska Media 

Meer websitebezoekers 
Een e-book is een echte bezoekersmagneet voor websites. Wie 
wil er niet gratis iets downloaden? En als het e-book ook nog 
informatief, uniek en leerzaam is, dan vertel je dat graag door aan 
anderen. 
 
‘Kijk eens wat ik tegenkwam op een website!’ zeg je enthousiast in 
een e-mail aan een zakenpartner. ‘Hier heb jij vast ook veel aan.’ 
Die persoon stuurt die e-mail weer door aan anderen, en die weer 
aan anderen. Zo verspreidt het nieuws van jouw e-book zich 
gratis over het internet, zonder dat je er veel voor hoeft te doen. 
 
Het gevolg is dat je website wordt overspoeld met enthousiaste 
bezoekers die graag jouw e-book willen lezen. De link naar je 
website wordt gedeeld op Twitter, Facebook en Google+, 
waardoor je nog meer bezoekers krijgt. 
 

‘Mijn eerste e-book, The New 
Rules of PR: How to create a 
press release strategy for 
reaching buyers directly is sinds 
de release in 2006 meer dan 
250.000 keer gedownload, en 
heeft de afgelopen jaren tot 
honderdduizenden dollars geleid 
door spreekbeurten.’ 
 
David Meerman Scott 
The New Rules of Viral 
Marketing 
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Het is niet eng om kennis te delen. Waarom zou je overal direct aan 
moeten verdienen? Door te geven, ontvang je later vanzelf. 

Mariska Media 

Meer waardering 
Een e-book staat vol informatie, tips en kennis uit je vakgebied. 
Doordat je gratis waardevolle informatie met anderen deelt, laat je 
zien dat je expert bent in je vakgebied. 
 
Lezers van je e-book volgen je tips op om beter te worden in hun 
werk, persoonlijke ontwikkeling of om hun onderneming sneller te 
laten groeien. Jouw kennis helpt lezers verder in hun dagelijkse 
leven, en dat waarderen ze. 
 
Het gevolg is dat lezers meer vertrouwen krijgen in jouw producten 
en diensten, omdat ze veel aan de informatie in je e-book hebben. 
Ze raden jouw bedrijf aan anderen aan en gaan wellicht zelf met je 
in zee. 
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‘Wie is die persoon die dat geweldige e-book heeft 
geschreven? Daar wil ik meer over weten!’ 

Mariska Media 

Meer naamsbekendheid 
Als veel mensen je e-book downloaden, groeit je naamsbekendheid. Vooral 
als je e-book unieke invalshoeken en bruikbare stappenplannen bevat, raken 
lezers nieuwsgierig naar de schrijver of het bedrijf dat het e-book heeft 
geproduceerd. Als het e-book al zo goed is, hoe goed zijn de producten of 
diensten dan wel niet? 
 
Hoewel het e-book zelf vooral leerzaam en non-commercieel moet zijn, is 
het uiteindelijk wel gekoppeld aan je bedrijf. Je logo en bedrijfsnaam staan 
op het e-book en op de laatste pagina staat meestal je contactinformatie, 
zodat potentiële klanten je kunnen bereiken. 
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Heuvel Marketing raadt 
bedrijven zeker aan om een 
gratis e-book op hun 
website aan te bieden. Het 
helpt je als bedrijf op drie 
fronten: 
 
1. Het vergroten van je 

naamsbekendheid 
2. Het verbeteren van je 

imago als expert in je 
vakgebied. 

3. Het stelt je in staat om 
leads te genereren. Zo 
heeft ons e-book 
"Bloggen voor B2B" al 
meer dan 60 leads 
opgeleverd in 3 maanden 
tijd! 

http://www.heuvelmarketing.com/bloggen-voor-b2b-een-gratis-e-book/


Meer websitebezoekers, meer naamsbekendheid en waardering: het zijn 
prachtige ingrediënten voor je onderneming. 

Mariska Media 

Meer leads en klanten 
Een e-book is een echte leadgenerator. Behalve dat het websitebezoekers 
aantrekt, kun je met een e-book de contactinformatie van potentiële klanten 
verzamelen om ze vervolgens te benaderen. 
 
Mensen die je e-book downloaden, hebben duidelijk interesse in je vakgebied. 
Waarom zouden ze je e-book anders willen lezen? Deze mensen zijn leads en 
daarmee potentiële klanten voor je bedrijf. Door contact met ze op te nemen en 
ze vervolgaanbiedingen te sturen, kun je ze warm maken voor je diensten en 
producten. 
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Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. En hoewel dat niet bij alle dingen 
opgaat, kun je door informatie weg te geven uiteindelijk veel krijgen. Maar 
hoe werkt dat dan? 

Mariska Media 

Contactinformatie in ruil voor een e-book 
Een gratis e-book is meestal niet 100% gratis. In veel gevallen moet je iets doen 
voordat je het e-book mag downloaden. Vaak is dat het invullen van een klein 
formulier. Hierin moet je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres invullen. Daarna 
mag je het e-book downloaden. 
 
Het bedrijf waarbij je het e-book downloadt, heeft nu jouw contactgegevens. 
Vaak staat in het privacybeleid wat hier wel en niet mee gebeurt. Vaak wordt je 
e-mailadres gebruikt om te vragen wat je van het e-book vond en of het bedrijf 
je van dienst mag zijn. Ook kan het zijn dat je je bij het downloaden van het e-
book automatisch abonneert op de nieuwsbrief. 

Pay per tweet 
Een andere methode is het zogenaamde pay per tweet. Hierbij moet je een 
bericht op Twitter plaatsen met de link naar de downloadpagina van het e-
book. Daarna mag je het downloaden. Dit levert het bedrijf gratis reclame op. 
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De kracht van virale marketing 
 
Zo wisten drie mensen van je e-book af en zo wist heel Nederland het. 
Wat als je e-book zich viraal over het internet verspreidt? 

Mariska Media 

Wat gebeurt er precies? 
 
De kracht van het internet – en dan vooral de kracht 
van sociale media – is dat geweldige content zich 
razendsnel kan verspreiden. Een prachtig e-book, een 
grappige video of een opmerkelijke foto wordt met 
een paar mensen op sociale media gedeeld, 
bijvoorbeeld op Twitter, Facebook en Google+. 
Aangezien die mensen zo enthousiast zijn over deze 
content, delen ze het met hun vrienden of 
zakenpartners. Vervolgens delen ook zij die content 
met hun netwerk. Het gevolg is een sneeuwbaleffect 
dat zich binnen zeer korte tijd kan uitspreiden over 
heel Nederland en zelfs de hele wereld. Het zal jouw 
gratis e-book maar zijn! 
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Hoe ziet een e-book eruit? 
 
Een e-book is een digitaal boek dat meestal uit tien tot dertig pagina’s 
bestaat. Een e-book staat vol tips en informatie. 

Mariska Media 

Een e-book is niet commercieel 
 
Hoewel een e-book uiteindelijk een commercieel doel heeft, namelijk het omzetten van 
websitebezoekers in leads en uiteindelijk in klanten, is de inhoud niet commercieel. Het 
doel is om waardevolle informatie met potentiële klanten te delen. Daardoor zien zij dat 
jij expert bent in je vakgebied en willen ze misschien je diensten of producten 
aanschaffen. 
 
Spring in op de behoeften van de klant 
 
Ieder bedrijf heeft een of meer ideale klanten: de ambitieuze ondernemer die binnen 
vijf jaar heel groot wil worden; alleenstaande moeders die willen besparen; of juist 
middelbare stellen die in het buitenland een nieuw leven willen beginnen. Hoe je ideale 
klant er ook uitziet, hij of zij heeft altijd wensen en behoeften die vervuld moeten 
worden en problemen die moeten worden opgelost. 
 
Jouw e-book geeft de ultieme oplossing voor dat dringende probleem en biedt die 
informatie waar de ideale klant naar zoekt. 
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Een e-book is kort, maar krachtig 
 
Niet iedereen is een gepassioneerd lezer of heeft handenvol tijd. Een succesvol e-book is 
daarom kort, maar krachtig. Er staat zo veel mogelijk informatie op zo min mogelijk 
pagina’s. Lezers hebben zo weinig tijd nodig om te leren, zodat ze snel verder kunnen 
met andere taken en bezigheden. 
 
Een e-book is aantrekkelijk 
 
Wie houdt er niet van mooie, aantrekkelijke dingen? Een goed e-book heeft 
aantrekkingskracht, zowel inhoudelijk als qua uiterlijk. De informatie die erin staat is 
bruikbaar en uniek en de lay-out en vormgeving geven een prettig gevoel. 
 
Een e-book leest lekker weg 
 
Hoe reageer jij bij het zien van een oneindige, ononderbroken lap tekst? Waarschijnlijk 
schrik je zo dat je op zoek gaat naar alternatief leesmateriaal. Besteed bij het maken van 
een e-book tijd aan het structureren van alinea’s, het plaatsen van kopjes en het 
invoegen van witregels. Zorg ook voor lekker leesbaar Nederlands dat begrijpelijk is voor 
je doelgroep. 
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Een e-book maken: uitbesteden of niet? 

 
Een e-book maken hoeft niet moeilijk te zijn. Maar wellicht besteed je het 
graag uit aan een professionele tekstschrijver? Of benut je de kennis in je 
bedrijf? 

Mariska Media 

Een tekstschrijver inhuren 
 
Een e-book moet lekker weglezen, goed 
gestructureerd zijn en begrijpelijke, 
correcte Nederlandse teksten bevatten. 
 
Een tekstschrijver heeft de ervaring en 
het talent om prachtige teksten voor je 
te schrijven. Zo voorkom je dat lezers 
afhaken door taalfouten of saaie 
teksten. 
 
Hoewel een tekstschrijver mogelijk 
geen kennis heeft van je vakgebied, is 
die vaak bereid om zich erin te 
verdiepen en te leren. 

Een medewerker laten schrijven 
 
Medewerkers hebben alle benodigde kennis in huis voor een e-book, 
maar kunnen ze ook schrijven? 
 
Een inhoudelijk goede tekst die afschuwelijke wegleest, is waardeloos. 
Zorg dus dat je een medewerker met schrijverstalent laat schrijven of 
huur een redacteur in om de tekst lekker leesbaar te maken en te 
controleren op taal- en spelfouten. 
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Een e-book maken: waar schrijf je over? 

 
Je hebt besloten om een e-book op je website aan te gaan bieden. Maar 
waar moet een e-book eigenlijk over gaan? 

Mariska Media 

Een e-book moet een waardevolle schat aan informatie zijn voor je 
doelgroep. Vraag je daarom de volgende dingen af: 
 

Waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? 
Wat zijn veelvoorkomende problemen van mijn klanten? 
Welke vragen stellen klanten het meest? 
Welke onderwerpen spelen momenteel in mijn vakgebied? 
Over welke onderwerpen is nog weinig geschreven? 
Waar ligt mijn kennis en expertise? 
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Een e-book maken: een voorbeeld 

 
Stel je bent een coach die ondernemers begeleidt bij hun persoonlijke 
ontwikkeling, welzijn en carrière. Waar zou je dan een e-book over 
schrijven? 

Mariska Media 

Startende ondernemers zien vaak op tegen netwerkbijeenkomsten. Niets is zo 
eng als onbekende mensen zomaar aanspreken in de hoop je diensten te 
verkopen. Als coach kun je deze potentiële klanten van dienst zijn met een e-
book. 
 
Mogelijke titel: ‘Het ultieme geheim van succesvol en zorgeloos netwerken’ 
 
In dit e-book beschrijf je de mogelijke angsten en remmingen die startende 
ondernemers ondervinden tijdens netwerkbijeenkomsten. Je laat ondernemers 
aan het woord, zodat lezers zich in voorbeelden herkennen. Vervolgens geef je 
flink wat tips om angsten te verminderen en zelfverzekerder aan 
netwerkbijeenkomsten deel te nemen. Tot slot laat je ondernemers aan het 
woord die je al hebt begeleid en die tegenwoordig zonder angst effectief 
netwerken. 
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Een e-book maken: een voorbeeld 

 
Een tweede voorbeeld gaat over een bedrijf dat cursussen time-
management verzorgt. Het doel is om meer deelnemers te trekken. 

Mariska Media 

Veel ondernemers en medewerkers van bedrijven klagen over een hoge werkdruk 
en weinig vrije tijd. Stress, angstklachten en overspannenheid zijn het gevolg. 
Maar misschien is de hoeveelheid werk niet te veel, maar is de tijdsindeling van 
veel mensen ineffectief. Tijd om een e-book te schrijven met bruikbare tips! 
 
Mogelijke titel: ‘Nooit meer overwerken: het geheim van effectief time-
management’ 
 
In dit e-book beschrijf je waarom zoveel mensen tegenwoordig last hebben van 
stress en te weinig vrije tijd, namelijk een ineffectieve tijdsindeling. Vervolgens 
beschrijf je bruikbare methoden om je tijd beter in te delen. Het doel is dat lezers 
hier direct mee aan de slag kunnen, maar tegelijkertijd bewust worden van de 
expertise van het time-managementbedrijf. 
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Een e-book maken: de opzet. 

 
Voordat je met het schrijven van een e-book begint, 
maak je een opzet van de hoofdstukindeling en de 
geplande inhoud. 

Mariska Media 

Een opzet voor een e-book heeft de volgende 
voordelen: 
 

Er ontstaat een duidelijke, overzichtelijke 
hoofdstukstructuur. 
Je ziet precies welke informatie het e-book gaat 
bevatten en of je iets vergeten bent. 
Je kunt na het maken van de opzet meteen beginnen 
met schrijven. Je hoeft niet meer na te denken 
waarover je gaat schrijven, ook niet tussendoor. 
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1. Inleiding. 
2. Veelvoorkomende angsten en 

remmingen op 
netwerkbijeenkomsten. 

3. Ervaringen van startende 
ondernemers. 

4. Tips en methoden om angsten te 
verminderen. 

5. Hoe bereid je je goed voor? 
6. Ervaringen van ondernemers die 

begeleiding hebben gehad. 
7. Conclusie. 
 



Een e-book maken: de inhoud. 

 
Wat is nu echt interessant voor lezers? Welke informatie maakt jouw e-
book tot een onweerstaanbaar geheel? 

Mariska Media 

1. Geef tips 
Een e-book dat vol staat met tips is speels en informatief. Lijstjes met bruikbare 
tips lezen lekker weg. Je krijgt zo veel mogelijk informatie in zo min mogelijk tijd. 
Bovendien zijn opsommingen lekker luchtig en heb je aan het eind van een lijstje 
het gevoel iets te hebben afgerond. 
 
2. Beschrijf een stappenplan 
Een e-book dat een bepaalde methode uitlegt en beschrijft, bevat vaak een 
stappenplan. Lezers leren bijvoorbeeld stap-voor-stap hoe ze een Facebook-
pagina voor bedrijven aanmaken en van foto’s en bedrijfsinformatie voorzien. Aan 
het einde van een stappenplan ben je op de hoogte van hoe iets moet. 
 
3. Geef oplossingen voor problemen 
In welk vakgebied je ook werkzaam bent, de kans is groot dat je klanten vragen 
hebben of op zoek zijn naar oplossingen voor problemen. Waarom zou je die veel 
gestelde vragen niet in een e-book behandelen? 
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Een e-book maken: de inhoud. 

 
Wat is nu echt interessant voor lezers? Welke informatie 
maakt jouw e-book tot een onweerstaanbaar geheel? 

Mariska Media 

4. Geef voorbeelden 
Voorbeelden zijn sprekend. Ze geven duidelijk aan hoe iets werkt, wat het effect 
ergens van is of waarom iets goed is. Plaats in een e-book over verantwoorde 
maaltijden een aantal lekkere recepten. Schrijf je een e-book over Twitter, geef 
dan voorbeelden van leuke tweets. 
 
5. Casestudies 
Casestudies zijn voorbeelden van klanten of andere bedrijven die een probleem 
hadden. Dankzij methoden of producten in jouw vakgebied hebben ze die 
problemen opgelost of meer winst behaald. Door casestudies te schetsen, geef je 
het bewijs dat je product of methode werkt. 
 
6. Klantervaringen 
Klantervaringen lijken op casestudies. Bij klantervaringen laat je de klant vooral 
aan het woord. Wat waren de wensen van de klant en hoe heeft jouw product of 
dienst die wensen vervuld? 
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Een e-book maken: schrijftips. 
 

Wat maakt dat een e-book lekker wegleest? De volgende tips maken 
jouw teksten lekker leesbaar, logisch en begrijpelijk. 

Mariska Media 

1. Spreek je lezers aan in de taal die zij begrijpen. 
Als schrijver van een e-book ben je bekend met de vaktermen die je gebruikt. 
Maar zijn je lezers dat ook? Leg vaktermen altijd uit, tenzij je zeker weet dat je 
doelgroep de betekenis weet. Hetzelfde geldt voor andere moeilijke woorden en 
termen. 
 
2. Wissel korte en lange zinnen met elkaar af. 
Een tekst die alleen uit korte zinnen bestaat is al snel eentonig. Maar een 
langdradig geheel van ellenlange zinnen is al helemaal niet door te komen. 
Probeer daarom vooral korte en middellange zinnen te gebruiken. Het beste is om 
zo veel mogelijk variatie te creëren door korte en middellange zinnen af te 
wisselen. 
 
3. Probeer de lezer bij de tekst te betrekken. 
Je lezer is je publiek, dus waarom zou je die niet aanspreken? Spreek lezers aan 
met ‘je’ of ‘u’ om ze bij de tekst te betrekken. Dit maakt de tekst een stuk 
persoonlijker en interessanter. Lezers krijgen zo echt het idee dat de tekst ook 
voor hen bedoeld is. 
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Een tekst moet een logisch geheel zijn en je als het ware richting het 
einde van de tekst leiden. 

Mariska Media 

4. Gebruik signaalwoorden. 
Signaalwoorden zijn woorden die ervoor zorgen dat zinnen elkaar logisch 
opvolgen. Voorbeelden van signaalwoorden zijn: 
 
• Ten eerste, ten tweede, ten slotte. 
• Aangezien, omdat, zodat. 
• Bovendien, daarom. 
• In tegenstelling tot. 
 
Een tekst zonder signaalwoorden is al snel saai en eentonig. Signaalwoorden 
geven aan wat er precies in de tekst staat te gebeuren, vertellen of iets een 
tegenstelling is of een voorbeeld of juist een logische verklaring. 
 
5. Gebruik actieve werkwoordsvormen. 
Actieve werkwoordsvormen zorgen ervoor dat een tekst vlot wegleest. Woorden 
als ‘ga’, ‘gebruik’, ‘wees’ en ‘doe’ zijn voorbeelden van actieve 
werkwoordsvormen. Vooral als je advies geeft, een stappenplan doorloopt of tips 
geeft, geven zulke werkwoordsvormen een tekst snelheid. 
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Een e-book maken: vormgeving en lay-out. 
 

Een aantrekkelijk e-book is niet alleen leerzaam, maar ziet er ook goed 
uit. De vormgeving is aantrekkelijk en de tekst heeft een prettige lay-out. 

Mariska Media 

1. Gebruik afbeeldingen. 
Afbeeldingen doorbreken de lopende tekst en maken je e-book compleet. 
Behalve dat het de leesbaarheid vergroot, zorgen afbeeldingen voor extra uitleg 
bij bijvoorbeeld stappenplannen of oplossingen voor problemen. Een tabel of 
grafiek is veelzeggender dan een beschrijving. Ook geven afbeeldingen de tekst 
een speels tintje. 
 
2. Zorg voor een rustige achtergrond en bijpassende kleuren. 
Het beste is om een aantal basiskleuren te kiezen die je in je e-book gebruikt. Dit 
kunnen de kleuren zijn van je huisstijl of juist iets anders. Pas op dat kleuren niet 
te veel afleiden of vloeken. Houd bovendien rekening met de printvriendelijkheid 
van het e-book. Een gekleurde achtergrond kost heel wat dure inkt. 
 
3. Plaats niet te veel tekst op een pagina. 
Houd pagina’s leesbaar en overzichtelijk door niet te veel tekst op een pagina te 
plaatsen. Een lange lap tekst leest niet lekker weg. Veel pagina’s met minder tekst 
geven lezers het gevoel dat ze het e-book snel uitlezen. 
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Een e-book maken: vormgeving en lay-out. 

Mariska Media 

4. Deel tekst op in alinea’s. 
Alinea’s gescheiden door witregels kunnen de leesbaarheid erg bevorderen. Met 
alinea’s en tussenkopjes zorg je voor een duidelijke structuur. Tussenkopjes geven 
bovendien aan waar een stukje tekst over gaat. Lezers kunnen dan kiezen of het 
relevant voor ze is of niet. 
 
5. Plaats contactinformatie onder aan de pagina of pas op de laatste pagina. 
Een e-book heeft vooral als doel lezers iets bij te brengen. En hoewel je door het 
delen van kennis uiteindelijk meer klanten wilt werven, kun je contactinformatie 
het beste pas op de laatste pagina plaatsen. Op die manier ligt de nadruk minder 
op het commerciële aspect en voelen lezers zich minder gepusht om je in te 
huren. 
 
6. Gebruik leuke vormen of tekstkaders. 
Vormen en tekstkaders kunnen het e-book speels maken. Een eenvoudige manier 
om vormen te gebruiken is om je e-book in Microsoft PowerPoint te schrijven. 
Daar heb je allerlei handige tools voorhanden. Bovendien kun je je e-book 
gemakkelijk als pdf exporteren. 
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Je e-book promoten op sociale media 
 
Is je e-book klaar voor publicatie? Dan plaats je die op een speciale 
pagina (landingspagina) op je website. Hier kunnen mensen je e-book 
downloaden in ruil voor hun contactgegevens of een tweet. Tijd om het 
bestaan van je e-book te promoten! 

Mariska Media 

Sociale netwerken zijn ideale kanalen om je e-book op te promoten: 
 

Je kunt in een keer een hele groep mensen over je e-book vertellen. 
Waardevolle content, zoals je e-book, kan zich razendsnel over het internet 
verspreiden dankzij social media. 
Wanneer je e-book vaak op social media ge-retweet en gedeeld wordt, 
vergroot dat de vindbaarheid van je website in zoekmachines. Er ontstaan dan 
steeds meer inkomende links naar de landingspagina waarop je e-book 
gedownload kan worden. 
Door je e-book op sociale netwerken te delen, zien je volgers en fans dat je 
expert bent in je vakgebied. 
Als je e-book veel gedeeld wordt, krijg je meer volgers op Twitter en fans op 
Facebook. 
Potentiële klanten kunnen je eenvoudig benaderen om vragen te stellen. 
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Je e-book promoten op sociale media 
 
Welke sociale netwerken zijn geschikt voor het verspreiden van je e-
book? Dit hangt af van je doelgroep en producten. Populaire sociale 
netwerken zijn Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn. 

Mariska Media 

Twitter 
Twitter is een microblog waarop je berichten (tweets) plaatst van 
maximaal 140 tekens. Mensen die zich op jouw berichten abonneren, 
zijn je volgers. Zij krijgen jouw berichten automatisch te zien. 
Andersom kun jij ook andere mensen volgen. 
 
Op Twitter kun je met elkaar praten door tweets naar elkaar te 
versturen. Ook kun je elkaars tweets retweeten, wat betekent dat je 
eigen volgers een bericht van een ander krijgen te zien. Als je bericht 
door massa’s mensen ge-retweet wordt, zien steeds meer mensen je 
bericht. 

Facebook 
Op Facebook kun je informatie en foto’s 
van jezelf plaatsen en mensen als vriend 
toevoegen. Vervolgens kun je met elkaar 
communiceren en elkaars berichten lezen. 
 
Voor bedrijven bestaan speciale 
bedrijfspagina’s. Wie op je pagina op ‘Vind 
ik leuk’ klikt, wordt fan en kan je berichten 
lezen. Vervolgens kun je met elkaar 
communiceren. 
 
Bij Facebook-pagina’s wil je dus zo veel 
mogelijk ‘likes’ vergaren, zodat veel 
mensen je berichten kunnen lezen. 

24 



Je e-book promoten op sociale media 
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Google+ 
Google+ is een relatief nieuw sociaal 
netwerk dat op Facebook lijkt. Op 
Google+ kun je mensen toevoegen 
aan je kringen, bijvoorbeeld je 
vrienden, studiegenoten of 
zakenpartners. 
 
Via de plus+1-knop geef je aan dat je 
een bericht of foto van een ander 
leuk vindt. Ook kun je op content van 
anderen reageren en met elkaar 
praten. 

LinkedIn 
LinkedIn is een zakelijk sociaal 
netwerk dat overeenkomt met een 
digitaal CV. 
 
Maar het is nog veel meer dan dat. 
Op LinkedIn kun je contacten 
toevoegen, waarna je met elkaar 
kunt communiceren. 
 
Verder kun je onder andere 
discussiëren in groepen over allerlei 
onderwerpen en vakgebieden. 
Groepen zijn de ideale plek om 
anderen te helpen en je expertise te 
tonen. 
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Je e-book promoten op sociale media 
 
Het gebruik van sociale media gaat niet bij iedereen vanzelf. Daarom geef 
ik je graag wat tips. 

Mariska Media 

1. Praat niet alleen over jezelf, je bedrijf en je producten. 
2. Beschrijf niet continu wat je aan het doen bent, maar doe dit met 

mate. 
3. Communiceer met je volgers en fans. Sociale media zijn bedoeld 

voor interactie, dus heb contact met anderen. 
4. Beantwoord vragen. Wees niet bang om te veel informatie weg te 

geven. Mensen waarderen je juist door je hulp. 
5. Verspreid nieuws en deel waardevolle berichten van anderen. 
6. Geef je mening over nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. 
7. Stel vragen aan je volgers. 
8. Geef tips en adviezen uit je vakgebied. 
9. Plaats foto’s en video’s op social media. 
10.Vraag volgers wat ze van je e-book vinden en of ze nog vragen 

hebben. 
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Je e-book promoten: overige kanalen 
 
Naast sociale media kun je je e-book op meer manieren onder de 
aandacht brengen. 
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27 

Geef bekende bloggers uit 
je vakgebied een 
sneakpreview van je e-
book en vraag of ze er een 
blogartikel over willen 
schrijven. 

Plaats de link naar je e-
book in je e-
mailhandtekening. 

Maak een QR-code die 
naar de downloadpagina 
van je e-book leidt en 
plaats die overal op: 
visitekaartjes, flyers, 
briefpapier, enzovoort. 

Plaats de link naar de 
downloadpagina van je e-
book in de nieuwsbrief. 

Plaats een duidelijke afbeelding of tekst op 
je website om je e-book te promoten. Die 
afbeelding of tekst verwijst naar de 
landingspagina waarop het e-book kan 
worden gedownload. 

http://qrcode.kaywa.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://qrcode.kaywa.com/


Klaar voor de start? 
 
Als het goed is heb je na het lezen van dit e-book een beeld van hoe een 
goed, informatief e-book eruitziet, waar je over kunt schrijven en hoe je 
je e-book kunt promoten. 
 
Met een e-book steek je uit boven je concurrenten, omdat je meer 
aanbiedt dan zij en laat zien dat jij kennis hebt in jouw vakgebied. Begin 
dus maar met schrijven en laat zien waar jij goed in bent. Voor je het 
weet is je e-book klaar en verspreidt het zich als een lopend vuurtje over 
het internet. 

Mariska Media 
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Mariska Media | Media op maat 

Mariska Media 
  
+31(0)6 40 45 96 92 
info@mariskamedia.nl 
http://www.mariskamedia.nl 
  
Twitter:  @MariskaMedia 
Like mij op Facebook! 

Hulp nodig? 
 
Graag help ik je op weg met het schrijven van 
een e-book. En als je wilt, kan ik de taak zelfs 
helemaal voor je uit handen nemen. Uiteraard 
is een uitgebreide redactionele controle ook 
mogelijk. Schrijf je snel in voor een gratis 
kennismakingsgesprek. 

http://www.mariskamedia.nl/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/mariskamedia
http://www.facebook.com/mariskamedia
http://www.facebook.com/mariskamedia
http://www.mariskamedia.nl/wordpress/social-media-workshops/gratis-kennismakingsgesprek/
http://www.mariskamedia.nl/wordpress/social-media-workshops/gratis-kennismakingsgesprek/

