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Kneitergoede marketing



Module 
Kneitergoede marketing

Marketing is één van de allerbelangrijkste
dingen van jouw business, iets dat het

draaiende houd. Zonder marketing haal je geen
nieuwe klanten binnen. 

 
Tenzij je natuurlijk een business hebt met altijd
terugkerende klanten, maar als we het over een

online business hebben is dat vaak niet het
geval. 

 
Als ondernemers zijn we erg creatief. Vaak zijn

we dus ook geneigd om steeds weer nieuwe
dingen te bedenken en te ontwikkelen. Als we

niet uitkijken dan zijn we vooral veel bezig met
creëren en minder met verkopen. 

 
Terwijl, zonder marketing geen nieuwe klanten,

dus geen nieuwe omzet en dan valt je (online)
business stil. Ik heb zelfs geleerd dat we wel

50% van onze tijd in marketing zouden moeten
stoppen. 

 
Ik weet dat er veel meer mensen zijn die juist
het grootste gedeelte van hun tijd stoppen in

werken voor een klant of het creëren van
nieuwe dingen. Probeer eens wat meer tijd te
stoppen in marketing en zie wat dat doet voor

jouw business.



Zie hieronder verschillende marketing ideeën die je kunt inzetten. Je kan
kijken welke jou het meeste aanspreekt. Maar zelf raad ik aan om ze

gewoon allemaal eens een keer te proberen en kijken welke voor jou werkt!
Er zitten overigens geen opdrachten bij, omdat marketing ook echt iets is

dat je uit jouw eigen creativiteit moet halen. Het zijn dus slechts
voorbeelden.

Kneitergoede marketing

Social media

Social media is de beste manier om gratis je content te delen en grote
potentiele klanten vijver op te bouwen. Je hebt verschillende kanalen, en

eigenlijk is het vooral belangrijk dat jij degene kiest die het beste bij jou en
bij jouw doelgroep past. Bedenk waar jouw doelgroep veel zit, maar ook wat

jij dus heel leuk vindt. Dan is het makkelijker te onderhouden. 
 

Het is wel heel erg belangrijk dat je jezelf vooral laat zien op social media. Je
hoeft er niet elke dag iets op te plaatsen als je daar geen inspiratie voor

hebt. Als je maar wel heel consistent bent. Je kunt de volgende structuur
aanhouden. 

 
Minimaal 1x per week een inspirerende tip in een post/artikel/video
plaatsen. Op insta/facebook minimaal 3x per week een goede story

 
Neem mensen mee achter de schermen en in je dag
Als je een post hebt geschreven met een tip, dan deel je dezelfde tip in je
story. In minimaal 5 slides
Vertel mensen hoe jij dingen doet binnen je eigen branche. Zoals; een
voedingscoach die boodschappen doet of kookt. Een mindsetcoach hoe
ze zelf dealt met lastige situaties etc.
Speel in op belangrijke dagen; Financiële coach altijd iets doen rondom
payday, mindsetcoaches rondom donkere dagen bijvoorbeeld,
loopbaancoach op beste seizoenen voor solliciteren. Bedenk wat jou
doelgroep bezighoudt en speel daarop in. 

 
Pinterest werkt super goed als je ook blogt. Zodat iedere keer dat je blogt

dat je daar ook een passende visual voor op Pinterest deelt. Mensen komen
via het plaatje dat hen aanspreekt op jouw blog.



Het is echt al jaren oud, maar emailmarketing werkt nog steeds. Dit zijn
mensen die er bewust voor hebben gekozen in ruil voor jouw content of

product hun mailadres achter te laten. Op social media kunnen mensen je
nog voorbij scrollen, maar met emailmarketing moeten ze altijd IETS met

jou. Of verwijderen, of toch openen. Je blijft dus in zicht. 
 

Het praktische gedeelte over emailmarketing leg ik in module 7 uit. Maak je
dus nog geen gebruik van emailmarketing? Dan kan je dat eerst lezen.

 
 Emailmarketing kan je zien als de manier om bij iemand ‘door te dringen’.

Zelf had ik er best wel beperkende overtuigingen over (en nog steeds
weleens). Je wilt mensen ten slotte niet lastigvallen met mails. Maar of je

dat wel of niet doet ligt aan jou. Ga je er goed mee om? Dan kan je mensen
ook echt helpen. Willen ze je niet? Dan is er altijd de uitschrijflink. 

 
Stuur consistent mails. Het maakt niet zoveel uit of dit 1x per week is, 1x per

2 weken of 1x in de maand. Maar zorg dat mensen consistent een
waardemail van jou krijgen. In die waardemail deel je dus iets waar ze ook

echt iets aan hebben. Zonder iets te verkopen! Ik moet toegeven, dat vind ik
lastig. Als je echt heel graag iets van je aanbod wilt noemen, kan dat ook in

de ps. Maar probeer het op waarde te houden. 
 

Draai je een campagne (zie module 7) of doe je een lancering (module 3),
dan kan je email daar perfect voor inzetten om wel te verkopen.

Emailmarketing



·Zorg dat de mail duidelijk leesbaar is. Zelf gebruik ik altijd lettergrootte
15 en regelafstand op 150%. Dit maakt het ook op de mobiel goed
leesbaar.

 
Gebruik maximaal 4 regels per alinea

 
Houd je mails kort en krachtig (!) mensen moeten tegenwoordig al heel
veel informatie verwerken en mails lezen.

 
Probeer niet te formeel te doen in mails. Je kan het wat luchtiger en
speelser houden, maar bovenal, wees jezelf! Je bereikt pas echt veel als
iemand denkt; hee wat leuk, weer een mail van …!

 
Zorg voor felgekleurde knoppen als je een link gebruikt, aantrekkelijker
om op te klikken. Vooral felgroen, geel en oranje doen het wel goed.
Maar dat kan je ook lekker testen.

 
Probeer pakkende titels te verzinnen. Over het algemeen doen
onderwerpen het als ‘5 nieuwe manieren om jouw omzet te verdubbelen’
het ook goed. Maar ook schokkende en geheimzinnige onderwerpen
doen het goed.

 
Probeer de interactie aan te gaan waarbij mensen antwoorden op jouw
mails. Hiermee maak je het persoonlijker en krijg je ook goed zicht op
wie er in jouw maillijst zitten.

 
Verwijder inactieve contacten. Deze belemmeren jouw mails voor de wel
actieve contacten en ze nemen alleen maar ruimte in beslag.

Praktisch



Webinars, het is een gevalletje ‘je hebt er iets mee of echt helemaal niet’.
Maar als je het nog nooit hebt geprobeerd dan weet je het niet! Het is
namelijk een hele goede manier om eens in de zoveel tijd jouw online

product aan te bieden.
 

Een webinar is een online ‘seminar’. Hierin geef je meestal een soort van
presentatie en doe je bijvoorbeeld een masterclass. Mensen kunnen zich

hier voor inschrijven en krijgen dan een link toegestuurd waardoor ze het
bij kunnen wonen.

 
In het webinar zelf vertel je vaak je eigen verhaal en geef je verschillende
tips/stappen mee. Je kan daarbij een powerpoint presentatie maken zodat
mensen de lijn een beetje kunnen volgen en je kan daarin foto’s laten zien.

 
Aan het einde geef je dan een pitch voor jouw product. Zelf heb ik ook
weleens gratis gesprekken aan het einde aangeboden in plaats van een

betaald product. 
 

Zorg bij de pitch voor een mooie brug van jouw verhaal naar jouw aanbod.
Heb altijd een speciale korting of deal in jouw webinar. Zorg dat die korting

ook alleen maar dan geldt en na het webinar is afgelopen.
 

Zie op de volgende pagina een format dat je kunt aanhouden in structuur.

Webinar

Klik hier voor een voorbeeld van één van mijn webinars

http://liefsmieks.nl/online-masterclass


Fase 1
Begin 10:03 / 20:03 zodat mensen die wat laat zijn nog kunnen meedoen.
Zet dat ook in je eerste slide. Welkom! We beginnen 10:03
Maak even contact met de luisteraars, ben je goed verstaanbaar?
Noem de namen op van degenen die er zijn (dat kan jij als host zien)
Doe een introductie op je verhaal
Zeg dat je aan het einde vragen gaat beantwoorden
Stel jezelf eventjes heel kort voor in 4 a 5 slides met foto’s

 
 
Fase 2

Vertel jouw eigen verhaal. Wat is jouw verhaal? Hoe kwam jij van punt A
(waar je luisteraars nu staan) naar punt B (waar je nu staat). Hier doe je
dus redelijk lang over. Neem mensen er echt in mee, laat foto’s zien.
Vertel eventueel verhalen over jouw klanten en welk succes die behaald
hebben.
Inspireer vooral, dit doe je door veel voorbeelden te gebruiken.
Je kan ook ‘bezwaren’ weghalen van de luisteraars met voorbeelden.
Bijvoorbeeld: ‘dit is Henk, Henk had totaal geen geld en echt geen
verstand van ondernemen, maar hij besloot de sprong te wagen. Hij
leende geld en in 12 weken tijd had hij zijn eerste 1.000 euro omzet!’ 

Format webinar



Fase 3
Inleiding naar jouw product. Zeg dat je iets heel tofs voor hen hebt en
hen iets speciaals gaat aanbieden. 
Vertel de voordelen die ze hieruit gaan halen. Als ze zich hiervoor
aanmelden dan…Hebben ze eindelijk hun droomfiguur, hoeven ze nooit
meer na te denken over wat te eten, verslaan ze al hun beperkingen
overtuigingen etc. 
Hierbij pitch je eigenlijk gewoon wat er ook op je salespage staat.Zelf heb
ik ….. euro geïnvesteerd in deze kennisJou bied ik het aan voor … euro
(de normale prijs)
Maar omdat je nu bij dit webinar aanwezig bent heb ik een speciale
korting voor jou en betaal je nu nog maar …. euro
Deze prijs geldt wel alleen voor als jij je nu aanmeldt (nog voor het
webinar is afgelopen)
Geef ze nu een link waar ze zich kunnen aanmelden. Dit is niet je
salespage, maar meteen de betaalpagina.
Hierna zou je ook bonussen kunnen geven; voorbeeld; ‘dat is niet alles,
voor iedereen die zich nu aanmeld krijg je er ook nog eens 2 gratis
coachsessies bij’. Dit kan natuurlijk elke bonus zijn die je maar kan
verzinnen. 

 
Fase 4

Doe een Q&A en geef mensen de gelegenheid om vragen te stellen aan
de hand van je webinar of je aanbod
Vraag of mensen willen reageren als ze zich hebben aangemeld en
benoem dit dan ook. Als er 1 schaap over de dam is.. :)
Je probeert je verhaal nog wat langer te houden en iedereen de kans te
geven om zich aan te melden.
Dan brei je er een eind aan. Bedank de mensen dat ze er waren en sluit
het luchtig af.

Format webinar



Kies een webinar software die jij fijn vindt. De meest gebruikte is
WebinarGeek, Gotowebinar (die is redelijk prijzig) en zelf gebruik ik
Clickmeeting, die vind ik het fijnst. Ze hebben allemaal wel een
proefperiode waardoor je hem uit kan proberen.
10:00 of 20:00 zijn meestal goede tijden om je webinar te beginnen
Je kunt gewoon een powerpoint maken en deze slides gebruiken in je
webinar. Bij de software kan je gewoon je scherm delen of de presentatie
uploaden.
Zorg dat je je webinar op tijd (minimaal een week van tevoren) promoot
op je social media en via je maillijst. Je zou er ook op kunnen
adverteren.Je kan mensen tijdens het webinar vragen een foto te maken
en dit te delen op social media; bijvoorbeeld in hun stories. Dat
verspreid weer jou naam.
Trek je er niks van aan als mensen tijdens het webinar vervelende of
irritante vragen gaan stellen of zeggen. Ik heb hier zelf eigenlijk nooit
echt last van gehad.Trek je er ook niks van aan als mensen tijdens het
webinar weggaan, niet door laten afleiden en gewoon doorgaan.
Je kunt je webinar opnemen en het naar iedereen sturen die zich heeft
opgegeven, maar niet aanwezig was. Het is normaal dat mensen zich
opgeven, maar er dan toch niet zijn.Van mij mag je er zo lang over doen
als je wilt, er zijn guru’s die er wel 2,5 uur over doen. Ik vind ergens
tussen de 30-60 minuten echt helemaal prima.
Vind je het verkopen nog lastig of spannend? Geef dan mensen de kans
om zich op te geven voor een gratis sessie. In de gratis sessie kan je
natuurlijk je product (of je traject) alsnog aanbieden.

 
Volg zelf een aantal webinars van anderen om vooral goed te kijken hoe zij

het doen. Dat is uiteindelijk het beste om het zelf ook te leren.

Praktisch



Challenges, misschien ken je ze wel vanuit Facebook of Instagram. Een 3-5
daagse challenge waarin een ondernemer iets organiseert in een specifiek

onderwerp waar hij of zij in is gespecialiseerd.
 

Bijvoorbeeld een challenge; Zichtbaar op Social. Je raadt het al, waarin jij
dus leert en uitgedaagd wordt in zichtbaarheid op social media.

 
Binnen een challenge krijg je vaak elke dag een mail/appje/DM van de

organisator met waarde erin rondom dit thema en met een uitdaging. Er
zijn velen verschillende vormen en hier zijn ook zeker geen regels voor.

 
Als je dit heel erg interessant vindt is het beste wat ik je kan aanraden

eigenlijk om hier meer over op te zoeken op Google, of zelf mee te doen
met een challenge voor de beste ideeën.

 
Jij verzint dus zelf een onderwerp dat jou aanspreekt, dat jouw doelgroep
interessant vindt en wat te maken heeft met jouw product. Aan het einde
van de challenge ga je namelijk jouw product promoten aan deze groep. 

 
(vervolg op volgende pagina)

 

Challenge



Je kiest een aantal dagen, aan te raden is 3 – 5 dagen. Dan kies je of je je
doelgroep elke dag wil mailen, appen, DM’en etc.

 
Hoe wil jij contact maken en hoe wil jij je waarde leveren? Voor elke dag

verzin je een onderwerp waar jij dieper op in kan gaan en waarde over kan
geven.

 
Promoot je challenge ongeveer 2-4 weken van tevoren zodat mensen zich
op kunnen geven. Tijdens de challenge kan je naast alleen waarde geven

ook elke dag een template maken die mensen kunnen delen in hun stories.
 

Bijvoorbeeld een template met dingen als: waarom zit je op instagram? Wie
inspireert jou het meest? Wat is je favoriete eten? Stop niet teveel punten in
1 template. Mensen nemen een screenshot van het template, vullen deze in,

taggen jou erin en delen hem. Dit is vooral goed voor jouw
naamsbekendheid.

 
Aan het einde van de challenge kan je eventueel een webinar doen met

extra waarde of een Q&A, dit kan je ook op social media doen. In deze Q&A
kan je dan het aanbod doen van jouw product, met een speciale korting. 

 
Je kan er ook voor kiezen geen Q&A te doen en het aanbod gewoon te doen

na je mails/apps/DM’s
 

Zie volgende pagina voor voorbeeld template die je kunt gebruiken in je
stories tijdens je challenge.

Challenge (vervolg)



Emoji
Challenge

my current

mood

fave

animal

my most used

emoji

fave

snack

top 3 emojis that describe me



Om echt aandacht te trekken naar jouw product werkt een winactie bijna
het allerbeste. Het zal de interesse wekken van veel mensen, simpelweg

omdat ze iets gratis kunnen krijgen. We blijven toch Nederlanders ;) 
 

Hoe doe je een goede winactie?
Je kan een winactie in principe zo inrichten zoals jij wilt, maar er zijn wel

aan paar handige basistips. Een winactie werkt goed op social media.
 

 Plaats een post over dat je je product (t.w.v. … euro) weg gaat geven in
een winactie!
Vertel goed wat het product inhoudt dat ze krijgen
Vertel goed de voorwaarden. Tips voor voorwaarden: Ze moeten jouw
volgen, bijvoorbeeld iemand taggen die ze dit product ook gunnen,
bericht delen (Facebook) of in story delen (Instagram en jou daarin
taggen.
Na 24-48 uur maak je de winnaar bekent. Dit kan door middel van fysiek
namen op lootjes schrijven en er 1 trekken, een lotentrekking op internet
of je laat mensen hun motivatie delen waarom ze willen winnen en je
kiest iemand. 

 
Zorg in ieder geval dat het duidelijk is wat ze krijgen, dat er duidelijke
voorwaarden aan zitten en dat jij zelf er ook iets aan hebt. Zoals meer

bekendheid en volgers :)
 

Je kunt de mensen die niet hebben gewonnen in een DM nog een speciale
korting aanbieden omdat ze mee hebben gedaan.

 
Zie voorbeeld op volgende pagina

Winactie





Je kunt een dag een workshop geven om mensen face to face te zien. Deze
workshop die je over een onderwerp die interessant is voor jouw doelgroep
en jij veel over kan vertellen. De prijs van zo’n workshop kan tussen de 10-

50 euro liggen als startende. Vraag er altijd iets geld voor, anders geven
mensen zich wel op, maar komen ze niet. 

 
Deze workshop geef je uiteraard zoveel mogelijk waarde. Je kunt zelf kiezen

hoeveel mensen je wil en kan laten deelnemen. De workshop zelf is
natuurlijk een inkomstenbron, maar houd je waarschijnlijk niet veel aan

over. Aan het einde van de workshop kun je jouw product aanbieden (tegen
een kortingprijs), zo haal je waarde uit workshops en heb je weer nieuwe

klanten. 
 

Workshops zijn perfect omdat mensen je echt goed leren kennen en hoe
meer waarde je geeft hoe meer ze vertrouwen in jou en je expertise en jouw

product willen hebben. Gebruik jouw online product dan ook altijd als
upsell/downsell.

Workshop



Maak in je marketing veel gebruik van storytelling. Storytelling is niet heel
veel meer dan je marketing in verhaalvorm stoppen. Zeg dus bijvoorbeeld

nooit alleen; “meld je nu aan voor mijn nieuwe programma voor x euro”.  Of
wat mensen vaak doen als ze tips geven is simpelweg een lijstje. “De beste 5

manieren voor een mooie huid: 1.. 2.. 3.. 4.. 5…” 
 

Een verhaal sluit veel beter aan op mensen en zal meer herkenning
opleveren. Daarnaast worden verhalen veel beter onthouden dan slechts
informatie. Vertel verhalen over toen jij op punt A stond en nu op punt B,

waarin jouw klanten zich herkennen. 
 

Maar vertel ook gewoon jouw content in verhalen. “Gisteren was ik aan het
wandelen….” of “ik zat laatst in een cafe te werken..” of “een jaar geleden
was ik het zat, ik was 10 kilo te zwaar en besloot het roer om te gooien”.  

 
Of het voorbeeld voor die mooie huid. “Vroeger smeerde ik altijd allerlei

troep op mijn gezicht van de goedkoopste dagcremes tot lagen foundation.
Mijn huid was daar echt niet blij mee. Ik had veel last van uitslag. Op een
gegeven moment ben ik op zoek gegaan naar alternatieven. Ik vond deze

natuurlijke olien en make-up op natuurlijke basis. Nu heb ik nooit meer last
van uitslag.” 

 
Daarna kan je een link maken naar je product. “Wil je ook weleens weten
wat deze natuurlijke producten voor jou kunnen doen? Dan heb ik nu iets
tofs voor je! Je krijgt namelijk 50 euro korting op het startpakket als je nu

besteld.”

Storytelling



De bestemming verkopen in plaats van de reis. Het is erg belangrijk dat je je
dit stukje eigen maakt. Mensen willen namelijk alleen maar de bestemming,

maar willen de reis er niet voor afleggen, dus dat schrikt af.
 

Denk aan reisbureau’s, je ziet daar prachtige plaatjes van witte stranden en
mooie steden. Daar wil ik heen! Denk je dan. Wat je niet ziet zijn foto’s van
overvolle vliegtuigen of mensen met een flinke jetlag. Terwijl dat er vaak

wel bij hoort om bij die eindbestemming te komen.
 

Als ik tegen jou zeg; en dan kom je in Nieuw-Zeeland. Op de meest
prachtige stranden, een eiland met van elk landschap een stukje. Het weer
is perfect daar rond die tijd en je hoeft zelf niks te regelen. Nou, wanneer

gaan we?
 

Als ik zou zeggen; 
"Nou, we gaan naar Nieuw-Zeeland. Daarvoor moeten we ruim 24 uur in

een vliegtuig zitten met veel te weinig beenruimte waarin je niet zal kunnen
slapen. 

 
Je moet urenlang in de rij voor de douane en uitkijken wat je zegt bij

security. Als je daar aankomt heb je waarschijnlijk ook een dikke jetlag
want er is veel tijdsverschil. Dus aan zo’n 6 van de 18 vakantiedagen heb je

eigenlijk niks."
 

Ook waar, maar nu is het niet meer zo aantrekkelijk om te gaan, of wel?
⠀Als je dus jouw product aanbiedt, zorg dan dat mensen weten wat ze

krijgen. Maar praat vooral over het resultaat.
 

Bestemming vs Reis



Zoals voor mijn Insta Cursus. Ik koos voor; krijg meer insta impact zodat
verkopen makkelijker gaat via Instagram en je volgers je klanten kunnen

worden.⠀
 

Ik zei niet; een week lang moet je ongeveer 50 stories per dag bekijken met
vooral mijn hoofd. Plus een paar posts en als een gek meeschrijven om alles
straks te onthouden. Oke dat is overdreven. Maar veel mensen trappen er
toch in om te zeggen wat mensen ervoor moeten doen om het resultaat te

krijgen ipv alleen het resultaat te noemen.⠀
 

Zeg dus niet; je moet 40 video’s kijken en 3 opdrachten per dag maken.
Maar; aan het einde heb jij *noem verlangen van klant*.⠀

 
Dat geldt ook voor het promoten van gratis pilots, weggevers, webinars en

challenges.

Bestemming vs Reis (vervolg)



Gratis gesprekken zijn niet per se dé manier om jouw online product te
verkopen. Zeker niet als het om een goedkoper product gaat. Maar je kan
gratis gesprekken (salesgesprekken) wel doen voor een duurder product

OF als downsell als ze je 1 op 1 traject bijvoorbeeld te duur vinden. Dan haal
je er toch nog een klant uit. 

 
Voer je nog geen salesgesprekken/gratis sessies maar doe je wel aan

coachtrajecten o.i.d.? Veel gratis gesprekken voeren daar goed in worden is
de manier om je omzet een enorme boost te geven. Hoe meer van deze
gesprekken, hoe meer kans dat mensen ja zeggen en je nieuwe klanten

krijgt.  
 

Hoe je aan deze gesprekken komt? Je kunt je gratis sessie een leuke naam
geven, inspiratiesessie of groeicall bijvoorbeeld, geef elke week 1-3 van deze
sessies weg. Je kan ze promoten via social media, in emailmarketing of aan

het einde van een webinar. 
 

De beste manier voor zo’n gesprek is ‘connective selling’. Hieronder vind je
een leidraad hiervoor. Ik kan je alleen wel sterk aanraden hier zoveel

mogelijk je eigen ding van te maken zodat het natuurlijk aanvoelt.
 

Zie format voor zo'n salesgesprek op de volgende pagina

Gratis gesprekken



Fase 1
Doel; kennismaking

Hoi, hoe gaat het? [Even voorstellen.]
Kan je iets vertellen over je huidige situatie?
Hoe ben je hier gekomen?
Hoe lang ben je er al mee bezig?
Waar komt je passie vandaan? 

 
Fase 2
Doel; verlangen naar boven brengen

Kan je iets vertellen waar je graag naartoe wilt?
Als je een toverstaf had wat zou je dan veranderen?
Kun je nog iets noemen? 
En nog iets?
Hoe ziet het er dan uit?
Wat zijn je ambities?
Wat hierin zou jou trots maken? 

 
Vaak vertellen ze hier ook wat ze juist niet meer willen. De pijn en
frustratie. Onthoudt deze. Probeer tot hun intrinsieke motivatie te komen
 
.Geef daarna een terugkoppeling. Wat ik van je hoor is [Noem genoemde
dingen]. 
 
Fase 3
Doel; achter frustraties en pijn komen

Wat houd je tegen om dit te doen?
Wat zijn je knelpunten?
Waar heeft dat invloed op? Voorbeeld?
Hoe lang loop je hier al tegenaan? Goed doorvragen! 
Als ik jou ergens mee zou kunnen helpen, wat zijn dan de 3 dingen waar
je mijn ondersteuning het beste kan gebruiken? Wat zou het verschil
maken?

 
Goed doorvragen als ze bijvoorbeeld maar 1 ding noemen.

Format salesgesprek



Fase 4
Doel; samenvatten en sluiten
Bedankt voor je openheid. Ik vind het mooi om te horen dat je [noem 3
voorbeelden van waar ze naartoe willen].
 
Je geeft natuurlijk aan dat je nog tegen wat dingen aanloopt [noem 3
frustraties] 
 
Verder heb je vooral ondersteuning nodig bij [noem de 3 opgenoemde
dingen]. 
 
Ik zou je hier ook goed bij kunnen helpen. Ik raad je aan om gebruik te
maken van [jouw aanbod]. 
 
Koppel de voordelen van jouw product aan hun frustratie en pijn.
Voorbeeld; met mijn 12 weekse coachtraject leer je welke voeding bij jouw past.
Daardoor slaap je beter en ben je niet meer zo moe en futloos. 
 
Maak hier een mooi en wat uitgebreider verhaal van. Let op dat je de
bestemming blijft verkopen, niet de reis. 
 

Format salesgesprek



Afronding
Overtuig die klant, of laat die klant zichzelf overtuigen, dat jij precies hebt
wat ze nodig hebben. ‘Sell them what they want, give them what they
need’. 
 
Pas nu noem je de prijs! Dit alles kan ik je geven voor een investering van ...
euro.  
 
Waarschijnlijk komen er nu een paar bezwaren. Ga hier begripvol mee om.
Als ze erover na moeten denken reageer je bijvoorbeeld met. ‘Snap ik! Het
is een grote investering en het gaat om grote veranderingen. Mag ik vragen
waar je over twijfelt’ 
 
 …. 
 
“Wat vind je daar lastig aan?”  
 
…. 
 
“Het is ook een hele investering in jezelf. Is het bedrag te hoog of komt het
nu niet uit” “Je kan eventueel ook in termijnen betalen” 
 
Uiteraard doe je dit alleen als je zeker weet dat wat jij verkoopt van waarde
is voor die klant. Als een klant echt niet wilt kopen, of je merkt dat het geld
er niet is. Het moet voor beide partijen leuk blijven. 
 
Rond altijd enthousiast af en met een gezellig praatje wat ze bijvoorbeeld
die dag gaan doen. Dat voelt relaxter afsluiten.

Format salesgesprek



Vind je het lastig om altijd spontaan op te komen met content en marketing
ideeën? Of wil je gewoon meer structuur aanbieden? Het is zeker aan te

raden om enigszins een planning te maken in je content. Vaak trek je hier 3
maanden voor uit.

 
Het voordeel van content inplannen is dat je zo ook een overzicht hebt van

bijvoorbeeld feestdagen of bijzondere momenten. Daarnaast kan je
hiervoor een moment kiezen waarin je genoeg inspiratie hebt, zodat je niet

de inspiratie hoeft te forceren als je deze eigenlijk niet hebt. 
 

In de content planning kan je onderwerpen inplannen voor je posts en
mails. Je kan je campagnes en acties inplannen, webinars, challenges etc.

Het helpt je om een meer consistente marketing te hebben. 
 

Als je 3 maanden te lastig vind kan je natuurlijk ook kiezen voor
bijvoorbeeld een maand. Vergeet niet dat marketing hoge prioriteit

verdient in je bedrijf als je het wilt laten groeien.
 

Tip; Als je op Pinterest zoekt naar contentplanners dan vind je heel veel
mooie formats! :)

Content inplannen



Uiteindelijk is er 1 soort marketing bij uitstek altijd de allerbeste marketing.
Tevreden klanten. Als mensen andere mensen zien die bij jou geweldige
resultaten hebben behaald of die supertevreden zijn met jou, dan zijn ze

veel sneller overtuigd dan bij jou beste marketingverhaal. 
 

Maar welke hand heb jij hierin? Zorg in ieder geval ervoor dat je ALTIJD
recensies vraagt aan echt al je klanten, betaalde klanten of niet. Dus

bijvoorbeeld ook na webinars, na een gratis challenge of pilotklanten.
 

 Maar ook aan mensen die jouw online programma volgen. Zorg dat ze
halverwege en aan het einde ongeveer een mail ontvangen met een

vragenlijst.  
 

Het is bij recensies altijd verstandig om zelf een aantal vragen te stellen in
plaats van mensen zelf een verhaal te laten verzinnen. Omdat je dan meer
controle hebt op de onderwerpen die ze noemen en waar jij iets aan hebt.

Maar ook omdat mensen sneller vragen beantwoorden dan zelf iets
verzinnen. 

 
Vraag daarnaast aan je klanten of ze jou willen delen op social media. Of dat

ze een recensie willen zetten op Google of Facebook bijvoorbeeld, deze
moeten zij wel zelf plaatsen en zijn daarom niet fraudegevoelig. 

 
Je kan ook een beloning geven aan jouw klanten die een nieuwe klant

introduceren bijvoorbeeld.

Ambassadeurs



Yes, je bent nu onderweg om kneitergoed te worden in marketing!
 

Onderweg? Ehm ja, het is namelijk een gevalletje 'oefening baart
kunst'. Als je de bovenstaande dingen allemaal toepast en uitprobeert

word je er echt steeds beter in en maak je het meer eigen.
 

Alle voorbeelden worden ook gebruikt door ondernemers om je heen,
Kijk dus eens bij mensen die jou aanspreken hoe zij een challenge

doen, hun programma promoten of kijk eens een webinar. Onthoudt
wel dat je alle marketing je gewoon eigen mag maken, wat bij jou past.

 
Maar.  hoe spannend of lastig je marketing wel of niet vind, onthoud

dat marketing leidt naar klanten. Met continue een nieuw aanbod
verzinnen of alleen maar in je bedrijf werken, kom je niet zo snel tot

groei.
 
 

Dat was 'm! 


