
Beauty Days presentatie: Jouw potentiële klant beïnvloeden met  
social media aan de hand van 7 principes 

Goedemiddag allemaal, leuk dat sommige van jullie gebleven zijn voor de presentatie over social 
media en leuk om ook nieuwe gezichten te zien! Ik wil jullie in 30 minuten meer vertellen over 7 
beïnvloedingsprincipes die je kunt gebruiken om jouw potentiële klant te overtuigen. Ik pas ze 
toe op social media en hoe jij ze kunt inzetten voor jouw social media-kanalen.  
Maar let op: je kunt deze principes ook heel goed toepassen in de salon wanneer je het gesprek 
met je klant aan gaat! 

Mijn naam is Manuela en ik verzorg de marketing en communicatie bij SlowBeauty. Daarnaast 
geef ik cursussen op het gebied van marketing en social media, zoals de cursus Instagram voor 
Salons en Smartphonefotografie. Vandaag ga ik meer vertellen over social media in z’n geheel en 
hoe je het kunt inzetten om je volger warm te maken om een aankoop te doen of een afspraak bij 
je te maken! 



Personal branding 
Mariska heeft zojuist verteld hoe sterk personal branding kan zijn. Blijf dicht bij jezelf, want jij bent 
uniek! De klanten die je nu hebt komen bij jou, omdat ze jou als persoon fijn vinden. Zij voelen 
zich bij je op hun gemak en dat is de hoofdzakelijke reden dat ze voor jou hebben gekozen! 
Uiteraard ook omdat je kennis van je vak hebt, maar de mens achter het bedrijf is zo ontzettend 
belangrijk. Blijf daarom dicht bij jezelf, kijk wat je zelf als persoon jouw klanten te bieden hebt en 
wat jij belangrijk vindt en straal dit uit! 

 

Personal branding gebeurt niet alleen in je gesprekken met de klant, maar ook online! Op je 
website bijvoorbeeld, maar nog sterker in je social media. Social media biedt je hét platform om 
je verhaal te vertellen. Dit noemen ze ook wel ‘storytelling’. Met storytelling vertel je het verhaal 
rond een merk of in dit geval jouw salon. Wat maakt jou bijzonder? Waarom moeten klanten bij 
jou komen én blijven? Wat heb jij ze te bieden? Deze elementen verwerk je in jouw verhaal. 
Stukjes van jouw verhaal deel je op social media om zo je volger langzaamaan warm te maken om 
een afspraak bij jou in te plannen. Zo creëer je een nieuwe klant!  



7 beïnvloedingsprincipes 
Nu duiken we de theorie in, we gaan het namelijk hebben over de 7 beïnvloedingsprincipes van 
Cialdini. Robert Cialdini is hoogleraar psychologie en heeft jarenlang onderzocht hoe je het 
menselijk gedrag kunt beïnvloeden. De 7 manieren hoe je het menselijk gedrag kunt beïnvloeden 
heeft hij samengevat in 7 principes. Ik pas deze 7 principes graag toe op social media met 
voorbeelden, zodat jij weet hoe jij je klant kunt beïnvloeden met 7 handige trucjes.  

Sociale bewijskracht 
Je herkent het misschien wel, je wil graag een hotel boeken of een nieuwe televisie kopen. Maar 
hoe weet je of het hotel schoon is of welke televisie je wilt kopen? Dat hoor of lees je van 
anderen! Dat is ook waarom reviews zo goed werken. In reviews kun je precies lezen of dat ene 
hotel echt zo schoon is zoals op de foto’s en of de televisie naast al die productkenmerken ook 
nadelen heeft.  



Dit kun je op twee manieren vertalen naar je social media-kanalen. De eerste is natuurlijk het 
schrijven van reviews. Op Facebook kunnen volgers een review achterlaten waarin je ze jou 
aanbevelen bij nieuwe klanten. Heb je nog geen reviews? Kijk naar je huidige klantenkring en 
bedenk wie eventueel wel een review voor je wil schrijven en benader deze klant op een leuke 
manier. Jij doet veel voor haar, dus dit wil ze vast voor je terug doen als je het haar lief vraagt! 
Een andere manier is de interactie op je posts. Heb je mensen die weleens reageren op je post? 

Ga de interactie aan door vragen te stellen. Stel bijvoorbeeld de vraag op een post over een 
behandeling wie graag weer eens komt? Of vraag of die gezichtscrème die je net deelde hun 
favoriete product is? Ook dit is een vorm van een review. Andere mensen kunnen deze reacties 
zien en deze reacties zijn geloofwaardig, omdat andere mensen vertellen hoe geweldig jouw 
producten of behandelingen zijn. Probeer het geven van een reactie dan ook te stimuleren in je 
berichten. Stel vragen zoals: ‘Wat is jouw favoriete product van merk X?’ of ‘Wanneer kom jij weer 
langs voor een behandeling?’  



Bovenstaande sluit aan bij onze neiging tot gelijksoortigheid. Dit houdt in dat je graag bij een 
groep wilt horen. Als je met je vriendinnen bent en iedereen vindt de wijn die jullie zojuist in het 
restaurant hebben besteld lekker, dan is de kans groot dat jij hem ook lekker vindt. Mensen zijn 
echte kuddedieren en daarom zijn we gevoelig voor uitspraken zoals: “90% van de 
hotelbezoekers hergebruikt zijn handdoek”. Dit kun jij toepassen door aan te geven: “70% van 
mijn klanten gebruikt de producten ook thuis” of iets anders. Probeer niet vanuit het negatieve te 
redenen zoals “70% van de vrouwen tussen de 20 en 50 jaar reinigt haar gezicht niet dagelijks”. 
Jouw volgers kunnen dan denken “oh ik ben niet de enige, dus het is niet erg!” waardoor je dus 
niet het gedrag beïnvloedt dat je wil bereiken. 

Autoriteit 
Dit noemen we ook wel autoriteit. We vinden het prettig als iemand autoriteit uitstraalt wanneer 
hij of zij informatie uitwisselt, dit zorgt ervoor dat we haar of hem sneller vertrouwen. Een dokter 
die een medicijn voorschrijft in het ziekenhuis zonder doktersjas geloven we toch minder snel.  



Laat dan ook zien op social media dat je weet waarover je praat! Laat zien dat je bereid bent om 
je kennis uit te breiden door cursussen en trainingen, dat je naar beurzen gaat om op de hoogte 
te blijven van de nieuwe trends of dat je weleens een vaktijdschrift leest. Maak er een foto van en 
deel het op social media met een interessant inzicht dat je hebt opgedaan. Maak dus ook vooral 
een foto van vandaag en deel dat je op de allereerste Beauty Days bent en hoe dat is bevallen! 
Deel bijvoorbeeld dat je bij deze lezing bent geweest en meer te weten bent gekomen over 
personal branding of social media. Zo laat je zien dat je bereid bent om je kennis uit te breiden en 
word je sneller gezien als expert.  

Organiseer ook eens een presentatie of een evenement. Ga je een nieuwe behandeling 
aanbieden zoals een fruitzuurbehandeling? Organiseer een avond waarop je een aantal klanten 
uitnodigt en leg uit wat deze behandeling inhoudt. Je vergroot zo niet alleen de kans dat ze ook 
daadwerkelijk een afspraak maken voor deze behandeling, je kunt er ook foto’s van maken en 
delen op social media! Dit laat zien dat je jouw kennis graag wilt delen en dat je dus ook over die 
kennis beschikt.  
 
Een andere vorm van de ‘doktersjas’ is een foto van jou of je team in werkkleding. Je laat zo zien 
dat je jouw werk serieus neemt en mensen zien ook gelijk van wie ze de behandeling krijgen!  



Schaarste 
Je kent misschien de designercollectie van H&M wel. Naast dat het een mooie manier is om voor 
een klein prijsje een echt designer kledingstuk te dragen, zijn de items maar in beperkte oplage 
beschikbaar. En dat is nou precies waarom we het willen hebben! Omdat weinig andere mensen 
het hebben of als er een tijdsbeperking is op een speciale aanbieding. 

Is er bijvoorbeeld een plekje vrijgekomen in jouw drukke agenda? Deel op social media dat dit 
tijdslot is vrijgekomen en dat mensen snel kunnen bellen om die afspraak in te plannen! Dit laat 
schaarste zien en een tijdsbeperking en het is voor jou een mooie mogelijkheid om dit plekje op 
te vullen. PS: Ik heb van Timeless beauty & Wellness begrepen dat altijd iemand dit plekje komt 
opeisen, maak hier dus gebruik van! 
 
Dit kun je ook doe wanneer je evenementen of een presentatie organiseert. Laat op social media 
weten dat er nog X plekken over zijn en je zult merken dat mensen geneigd zijn om 
sneller ook naar het evenement te komen, omdat er sprake is van schaarste.  



 
Een andere manier om gebruik te maken van het principe Schaarste is door een kortingsbon of 
actie aan te bieden die slechts beperkt geldig is. Bijvoorbeeld ‘tot 31 januari 15% korting op het 
derde product.’ Deel dit op social media! Hierdoor krijgt men het idee dat ze iets mislopen 
wanneer ze te lang wachten of er niet op ingaan. Niemand wil iets mis lopen, waardoor mensen 
sneller geneigd zijn om op je aanbod in te gaan.  
 

Consistentie & commitment 
Het vierde principe gaat over consistent communiceren om zo de aandacht vast te houden van je 
volger op social media en langzamerhand naar de aankoop te begeleiden.  
 

 

 



Bij SlowBeauty Professional kregen we een nieuwe showroom (we gingen naar het dubbele aan 
m2) waar onze klanten ontzettend nieuwsgierig naar waren. We hebben toen voor en tijdens de 
verhuizing continu stukjes laten zien om hen nieuwsgierig en als het ware ‘warm’ te houden. Toen 
de showroom af was en we open waren voor afspraken, stond onze agenda in een keer 
volgeboekt met afspraken omdat onze klanten zo nieuwsgierig waren! We hebben ze namelijk al 
die weken ‘warm’ gehouden.  

Dit kun jij ook doen! Heb je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of komt deze eraan? Deel 
wekelijks informatie op je social media-kanalen over deze nieuwe behandeling om de klant warm 
te houden en kom dan met een speciale welkomstaanbieding.  
 
Een andere manier is om dit in te zetten voor een evenement dat je organiseert. Maak de volger 
eerst nieuwsgierig dat je bezig bent met een nieuw evenement door bijvoorbeeld een foto te 
delen van je computer en tijdschriften (work in progress). Deel dan wekelijks een update, maak 
een Facebook evenement en zorg dan voor een punt waar mensen zich kunnen inschrijven.  
 
Consistentie en commitment geldt voor jouw hele kanaal. Wees consistent in jouw personal 
branding. Zorg voor een duidelijk verhaal en zorg ervoor dat dit in elke social media post terug 
komt. Wees niet bang dat je continu hetzelfde vertelt, want dit is jouw verhaal! Je vertelt jouw 
personal branding story alleen elke keer iets anders en een klein stukje, zodat het bijdraagt aan 
het grotere geheel. 

 

 



Een ander trucje dat we onder consistentie en commitment kunnen schalen is het foot-in-the-door 
principe. Als we ergens voor gekozen hebben, dan gaan we daar al snel weer voor. Stel 
bijvoorbeeld korte vragen in je salon waar de klant vanzelfsprekend ‘ja’ op zegt. ‘Mooi weer he?’ 
‘Kopje koffie?’ ‘Koekje erbij?’ ‘Gelijk een nieuwe afspraak maken?’ Zo zorg je ervoor dat de klant 
gelijk een nieuwe afspraak in plant zodat jij verzekerd bent van terugkerende omzet. Dit kun je 
ook gebruiken in je teksten voor social media: “Wil jij ook een jeugdige huid? En wil je binnen 5 
minuten klaar zijn? Volg dan het stappenplan van X..!” Probeer het maar eens uit volgende week 
in je salon en sta versteld van hoeveel mensen dan ‘ja’ zeggen op je laatste vraag.  

Sympathie 
Ik ben jullie nu ook aan het beïnvloeden. Je vindt de manier waarop ik praat en over kom 
sympathiek of niet. Je vindt mij sympathiek of juist niet. En mocht je me sympathiek vinden dan is 
de kans groot dat je overtuigd bent van de dingen die ik zojuist heb verteld en ga vertellen. Dit 
komt doordat je sneller gelooft wat ik zeg.  



 

En dat is hoe sympathie werkt! Als iemand die sympathiek is of die je persoonlijk kent, positief is 
over een bepaald merk, dan vergroot dat de kans dat iemand hierdoor wordt overtuigd. Vandaar 
dat mond-tot-mond reclame ook zo goed werkt! 

Hier zie je mij bijvoorbeeld met een blij koppie in het nieuwe kantoor. Zo laten wij bij SlowBeauty 
Professional zien wie er bij ons werken om sympathie op te wekken. 

Manieren hoe je sympathie kunt inzetten op social media is door jezelf meer te laten zien. Laat 
jouw personal brand zien! Mensen worden immers behandeld door jou of andere medewerkers 
van jouw organisatie. Jouw huidige klanten vinden je ook sympathiek, dat is waarom ze bij jou 
komen. De mens achter een bedrijf is heel erg belangrijk en vooral bij een salon. Jij geeft mensen 
zelfvertrouwen omdat ze er mooier uit gaan zien. Dit vertrouwen leggen ze in jouw handen en is 
het daarom zo belangrijk dat ze jou als persoon fijn vinden en zich op hun gemak voelen bij jou. 
Laat jezelf dus meer zien op social media en vertel over jezelf!  



 
Wederkerigheid 
Wanneer iemand iets voor je doet, dan ben je sneller geneigd om iets voor diegene terug te 
doen als een wederdienst. Iemand geeft je bijvoorbeeld een compliment, dan voel jij sterk de 
neiging om diegene ook een compliment te geven.  

 
Op je social media kun je ook dingen ‘geven’ aan je volgers, zodat zij sneller geneigd zijn om iets 
voor je terug te doen zoals een product kopen, naar je evenement komen of een afspraak 
inplannen. Deel bijvoorbeeld waardevolle informatie en tips op social media voor een perfecte 
huid, een goede doorbloeding of sterke nagels. Geef eens iets gratis weg via social media of 
feliciteer iemand op zijn of haar verjaardag via een e-mail of privéberichtje.  
 
Zorg ervoor dat je niet alleen gefocust bent op nieuwe klanten, maar dat je ook je huidige klanten 
niet vergeet. Je huidige klanten moet je nooit vergeten en dit wordt wel vaak gedaan, omdat de 
focus op nieuwe klanten zo hoog ligt.   



Eenheid 
En dan het laatste principe: eenheid. Iedereen wil altijd bij iets of iemand horen. Of het nou om 
een vriendengroep gaat of een bepaalde groep met een specifieke lifestyle, ieder mens heeft 
deze behoefte.  

Ik illustreer het even met een voorbeeld. Ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar weten jullie 
nog dat de fidget spinners zo’n hit waren? Ieder kind wilde er een en waarschijnlijk jouw kinderen 
ook. Dit is een voorbeeld van hoe eenheid werkt.  
 
Dit principe is lastig op in te zetten, omdat je eigenlijk van je social media volgers een soort van 
community wilt creëren. Dat mensen willen horen bij jouw klantgroep. Wanneer je jouw personal 
branding erg scherp hebt en goed uitstraalt op jouw social media-kanalen dan trek je vanzelf de 
mensen aan die bij jou passen en creëer je een community. De basis voor dit principe ligt dus bij 
je personal branding.  
 



Recap 
Zo, dat was even een heleboel informatie in een half uurtje. Ik kan me voorstellen dat je niet meer 
weet waar ik het allemaal over heb gehad, dus vandaar de 7 principes hier nogmaals op een rij:  

1. Sociale bewijskracht 
2. Autoriteit 
3. Schaarste 
4. Consistentie en commitment 
5. Sympathie 
6. Wederkerigheid 
7. Eenheid 

Dan wil ik graag nog jullie aandacht voor het laatste onderdeel van mijn presentatie. Mocht je nu 
denken: yes, ja Manuela! Ik heb nieuwe ideeën voor hoe ik social media kan inzetten om meer 
klanten te creëren! Dan ben ik super blij voor je! Misschien dat je dan toch nog wat hulp kunt 
gebruiken van onze kant, dan denk ik dat de volgende cursussen iets voor je kunnen zijn. 



Met de cursus Smartphonefotografie leer je alles over het fotograferen met je telefoon. Van welke 
compositie je moet nemen, waar je op moet letten, hoe je foto’s kunt bewerken, welke opties fijn 
zijn en welke foto’s het altijd goed doen op social media. 

Normaal gesproken kost een cursus van 3 uur € 80,00 per persoon en nu is de cursus € 60,00 per 
persoon. De cursus staat de aankomende twee maanden gepland op een zaterdagochtend en 
een woensdagavond. Alle cursussen worden gegeven in Ottersum, dat ligt ongeveer op een 
kwartiertje rijden van Nijmegen. 

Met de cursus Instagram leer je alles over het opkomende social media-kanaal Instagram. Dus 
hoe werkt Instagram precies? Wat plaats je er wel en niet? Moet je gebruik maken van Instagram 
Stories? Welke hashtags moet je gebruiken en hoeveel moet je er gebruiken? Hoe krijg je meer 
volgers en hoe vind jij je potentiële klant op Instagram? 

Normaal gesproken kost een cursus van 3 uur € 80,00 per persoon en nu is de cursus € 60,00 per 
persoon. De cursus staat de aankomende twee maanden gepland op een zaterdagochtend en 
een woensdagavond. Alle cursussen worden gegeven in Ottersum, dat ligt ongeveer op een 
kwartiertje rijden van Nijmegen. 



Mocht je nu denken: oh Manuela ik heb wel wat ideeën, maar ik weet niet waar ik moet beginnen! 
Dan nodig ik je graag uit voor de Experience Day van SlowBeauty. Op deze dag gaan we 
uitgebreid aan de slag met jouw personal branding - de start waaruit we bij SlowBeauty werken 
om nieuwe klanten aan te trekken. Daarna krijg je meer informatie over hoe je dit in kunt zetten 
voor jouw marketing. Een perfecte dag om eens goed aan de slag te gaan met je 
marketingstrategie! 


