
Embrosa stap-voor-stap

En we leggen je graag uit hoe onze app werkt. We geloven namelijk dat goede social media 
marketing voor iedere ondernemer bereikbaar moet zijn. Ook voor jou!
 
De Embrosa App voorziet je van social media berichten die je met één druk op de knop direct 
kunt delen op Facebook, Instagram en Twitter. Inclusief beeldmateriaal en voorzien van  
handige marketing tips & tricks. Super handig! Hier lees je in 6 eenvoudige stappen precies 
hoe je kunt starten. Heb je vragen? Mail ons gewoon via support@embrosa.com!

Stap 1: De app downloaden
Ga naar Google Play of de AppStore en zoek op Embrosa. Dat ziet er zo uit:

Hi! wij zijn Embrosa



Stap 2: Je vakgebied kiezen en merken instellen
Je start nu eenvoudig door op INSPIREER MIJ te klikken en jouw branche te selecteren. Je 
krijgt dan direct je eerste tip te zien. Klik nu rechts bovenin op het menu om je merken in te 
stellen. 

Hier is het menu waar je 
de merken kunt selecteren 
die je verkoopt.

Hoppa! En je merken zijn 
opgeslagen. Nu kun je 
berichtjes delen van hen 
delen! 

En vervolgens klik je op 
‘bronnen instellen‘ en 
zoek je de merken op die 
je verkoopt. Vergeet niet 
om dit op te slaan : )

Stap 3: Registreer je gratis
Om je merken op te kunnen slaan moet je jezelf eenmalig gratis registeren. Je kunt je e-
mailadres en wachtwoord gebruiken om volgende keren opnieuw in te loggen.

Soms moet je even wachten 
totdat jouw leverancier je 
heeft goedgekeurd. Pas dan 
krijg jij de berichten van een 
bepaald merk te zien.  
Je krijgt hier een melding van.



Stap 5: Deel je eerste bericht!
Zie je een bericht dat je graag wilt delen, klik op DEEL! Je kunt de foto van het bericht  
gebruiken of zelf een foto maken. Je kiest vervolgens waar je het bericht wilt delen. Op Face-
book, Instagram, Twitter, Snapchat of zelfs in je nieuwsbrief.

Klik op het knopje rechts 
bovenin om de tekst te  
plakken. De tekst is al  
automatisch gekopieërd! Of 
tik je scherm iets langer aan. 
Je kunt ook je eigen tekst 
schrijven. Of de kant-en-klare 
tekst iets aanpassen.

Stap 6: Vind een bericht 
van jouw merk(en) om 
te delen
Via het hamburger-menu (drie streep-
jes) links bovenin kun je alle berichten 
van jouw merk(en) zien. Klik daarvoor 
op bladeren. 



En er is meer..

Post!
Soms ontvang je ook een push-berichtje van je leverancier in jouw inbox. Bijvoorbeeld over 
nieuwe producten. Handig om je meldingen daarom aan te zetten (onder voorkeuren).

Favorieten bewaren
Leuke berichten kun je ook bewaren voor later. Klik daarvoor op het sterretje onderaan bij 
een bericht.

Direct het juiste bericht gescand
Gebruik de barcode scanner om een barcode te scannen. Bijvoorbeeld van een product, in een 
vakblad of uit een nieuwsbrief van jouw leverancier. En je vindt direct het juiste bericht om te 
delen.

Hellup!
Kom je er niet meer uit? Geen idee hoe je jouw probleem op moet lossen? Een idee om de app 
beter te maken? Een klacht of juist een compliment? Stel ons gerust je vraag! Dat kan via de 
chat in de app of stuur een mailtje naar: support@embrosa.com.

Wij zijn Embrosa, een team van ‘local lovers’. 
Geeks, marketeers, contentmakers en designers die 
geloven in de waarde van lokale helden. 
Melanie, Rogier, Bertrand, Marieke, Sander,  
Pieter, Arthur en Jeroen


