
IN 4 SIMPELE 
STAPPEN ONLINE 

SUCCES!

The short Guide



 

Een door wereldwijd succesvolle marketing-guru’s, beproefde 
formule:  
 

Hoe je méér klanten krijgt! 
 
Ik dit document leg ik beknopt de Business-succes-formule uit. Wil je na het 
lezen van deze informatie meer weten hoe je het concreet kan toepassen, 
vraag dan ook de video-serie aan.  
 
De reden dat ik deze formule heb ontwikkeld, is dat ik zelf op zoek was naar 
het antwoord op de vraag, hoe je online een groter aantal klanten naar je toe 
kunt trekken.  
Tijdens mijn zoektocht vond ik op het internet diverse ‘experts’ die zeiden het 
antwoord te weten. Keer op keer kwam ik er echter, na het testen van hun 
methode, achter dat het niet goed werkte en het niet compleet was.  
Al het uitproberen, testen en leren van wat wel en niet werkt, met daarbij de 
coaching van wereld’s top online-marketing-coach Jeff Walker heeft mij 
gebracht tot een formule die écht werkt.   
 
In dit document geef ik je de samenvatting van deze bewezen formule prijs.   
 

1. Hoe je meer klanten krijgt 
De belangrijkste schakel naar meer klanten is het hebben van een kwalitatieve 
e-maillijst! Want een goede, geïnteresseerde lijst geeft je de mogelijkheid om 
direct te communiceren. Een goede communicatie levert je direct meer omzet 
op.  
 

2. Het bouwen van een e-maillijst 
Het bouwen van een mailinglijst is dus niet optioneel maar essentieel ! 
En dit is wat je nodig hebt: 
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Wat je wilt bereiken is dat er ‘traffic’ komt naar een plek op je site waar 
bezoekers waardevolle content kunnen downloaden.Ik noem dit vaak kortweg 
‘de weggever’. Ongemerkt komen bezoekers daarmee op een landingspagina 
waar ze hun emailadres achterlaten. Met die mailadressen verander je de 
bezoeker beetje bij beetje in een klant of zelfs een ‘fan’ of ‘ambassadeur van 
jouw merk, product of gedachtengoed. . 
 
Een potentiële klant heeft gemiddeld 7 ‘contactmomenten’ nodig voordat hij 
een koopbeslissing neemt.  
 

3. Een weggever 
 
Bedenk eerst goede content om weg te geven!  
Een goede weggever is een eerste stap naar de oplossing van het grootste 
probleem van je klant. Het is dus iets waar de bezoeker naar op zoek is.  
 

 
 
Een weggever:  
 
❏ Geeft een eerste stap naar het eindresultaat  
❏ Lost een urgent probleem op 

 

❏ Demonstreert je dienst 
❏ Kan iets grappigs zijn, of een stappenplan in relatie tot je product 
❏ Neemt een bezwaar weg dat mensen hebben  
❏ Maakt nieuwsgierig 
❏ Is een handige aanvulling op je product 
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Weggevers zijn bijvoord een pdf zoals deze of een video serie met ca 4 korte 
video’s. Het kan ook een online ‘challenge’ of een webinar zijn.  
Een pdf is voor de potentiële klant de kleinste tijdsinvestering. Een webinar is 
met een gemiddelde van 60-90 min. juist weer de grootste tijdsinvestering. Een 
webinar werkt met name bij producten waarbij je veel informatie over te 
brengen hebt. Afhankelijk van je product kies je de juiste weggever.   

4. Landingspagina 
Een landingspagina is de webpagina waarop je klant jouw weggever kan 
aanvragen. Belangrijk bij deze pagina is dat deze zo is ingericht dat je er maar 
één ding kan doen; namelijk aanvragen. Alle navigatie of afleiding is 
verborgen. Kenmerkend voor deze pagina is dat het bestaat uit een grote 
kopregel die de aandacht trekt met ondersteunende afbeelding en een knop 
die tot actie moet aanzetten.  
Hoe dit technisch werkt? 
Aan deze pagina zit een formulier gekoppeld waarmee het document 
aangevraagd kan worden. Zorg ervoor dat je het formulier koppelt aan een 
e-mail tool die automatisch een bevestigingsmail kan verzenden. In de 
bevestigingsmail plaats je een link naar een webpagina waar het document of 
video bekeken of gedownload kan worden. Je hebt op deze manier een nieuw 
e-mailadres, van iemand die interesse in je producten heeft, verkregen.  Nu 
kan je beginnen met een e-mail serie om de genoemde zeven 
contactmomenten te bereiken. 
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5. E-mail serie 
Zoals ik eerder in dit document vertelde heb je gemiddeld 7 interacties nodig 
voordat iemand een koopbeslissing neemt. Op dit punt zijn er al een aantal 
geweest en is het belangrijk dat je de e-mail serie gaat opbouwen.  
 
Je maakt een serie van 4 e-mail berichten met ieder weer waardevolle content 
gericht op het oplossen van het probleem van je klant. Deze kan je 
ondersteunen met video’s op landingspagina’s. Bouw je e-mail serie zo op dat 
je de potentiële klant steeds een stuk verder helpt. Zo worden mensen klant en 
uiteindelijk misschien een echte fan! Bespreek in elke e-mail een probleem dat 
je oplost en bespreek ook bezwaren die klanten hebben.   
 
  
 

 
E-mail serie schema 
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6. Hoe je traffic genereert 
 
De  laatste stap naar het bouwen van een goede e-maillijst (en dus meer 
klanten) is het genereren van traffic naar je landingspagina. 
  
(Traffic=bezoekers naar een website) 
 
 

 
Dit kun je organisch doen via zoekmachine optimalisatie, links naar je website, 
mond tot mond reclame, facebook groepen etc. Organische traffic is de 
goedkoopste oplossing maar duurt ook het langst voor je resultaat boekt.  
 
Een andere, veel snellere optie is betaalde traffic met advertenties. Je kan 
hierbij denken aan Facebook advertenties, Google Adwords, Youtube en 
gesponsorde e-mail. 
 
De laatste optie is samenwerking met een partner. Voorbeelden daarvan zijn; 
een partner-mailing, gastbloggen, podcast’s en affiliates.   
Dit is weer een hele aparte ‘tak van sport’. Daar leg ik op een ander moment 
graag meer over uit. 
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Het meest gebruikte advertentiekanaal is tegenwoordig Facebook.  
In Nederland zijn er 9,5 miljoen facebook-accounts.  
De zakelijke markt is nog steeds groeiend. Dat maakt dit social media-kanaal 
de beste manier om potentiële klanten te bereiken. 
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om je doelgroep te segmenteren. Je 
kunt segmenteren op gedrag, interesse of lifestyle en nog veel meer. 
 
Advertenties die werken voldoen eigenlijk allemaal aan een paar voorwaarden: 
 

❏ Ze hebben een prikkelende, soms zelfs dwingende kopregel. 
❏ Ze hebben een passende afbeelding 
❏ Er is een duidelijke knop die tot actie aanzet 
❏ Tekst met de juiste elementen is voor een advertentie heel belangrijk. 

 
 
Er is over een goede advertentie ontzettend veel te zeggen. Dat schiet het doel 
van deze samenvatting ver voorbij. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, 
er komt binnenkort een de videoserie hierover beschikbaar. Hierin gaan we 
dieper op dit onderwerp in. 
 
 

 
 
 
 
In deze samenvatting heb ik je een korte overview willen geven van de stappen 
die je te zetten hebt als je online succesvol wilt zijn.  
Het belangrijkste doel is het opbouwen van een grote, maar vooral ook 
kwalitatief goede email lijst.  
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Daarvoor begin je met het geven van content, waarmee je de interesse wekt 
van je potentiële klanten. Vervolgens probeer je door middel van een 
weggever de emailadressen te krijgen, waarna je een email-campagne begint. 
 
En nu jij! 
 
Het belangrijkste is dat je gewoon begint! 
Denk na over wat je wilt bereiken en over de eerste kleine stap die je nu kunt 
zetten. 
Als je hulp nodig hebt of meer wilt weten, kun je altijd contact opnemen, maar 
het belangrijkste is dat je in ieder geval begint! 
 
Laat me weten op de facebook pagina wat je hier aan gehad hebt of like ons.  
Heel veel succes! 
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