ROADMAP NAAR
ONLINE COACHING
Een helder en duidelijk stappenplan naar jouw eigen online programma

Het stappenplan bestaat uit drie fases met elk

CREËER EN

drie exacte stappen die je moet doen. Als je alle

LANCEER

online programma ook écht te lanceren en veel

IN 9 STAPPEN

stappen volgt dan krijg jij het voor elkaar om jouw

meer mensen te coachen!

Het fundament voor jouw online programma:
De eerste fase bestaat uit de meest belangrijkste

JOUW ONLINE

stappen, dit maakt het onmisbare fundament dat je
nodig hebt, waardoor al het andere op zijn plaats

PROGRAMMA

zal vallen en je zal helpen tijd en geld te besparen.
De tweede fase gaat over het creëren van jouw

Paul Beens

online cursus en de laatste fase gaat over het
daadwerkelijk op de markt brengen, het lanceren
van jouw online programma.

FASE 1: HET FUNDAMENT
De belangrijkste basis voor jouw
online cursus
In de eerste stap zoom je in op wie jouw ideale ideale klant is.
Welk specifiek probleem kan jij voor jouw klanten oplossen,
waar ligt jouw klant ‘s nachts wakker van, wat wil jouw klant
echt? Je gaat je verdiepen in het verhaal van jouw klant, door
steeds vragen te stellen. Als iemand bijvoorbeeld wil afvallen
en je vraagt waarom, dan krijgt je waarschijnlijk eerst een voor
de hand liggende antwoord zoals ‘omdat ik een slanker
lichaam wil’. Door steeds door te blijven vragen, kom je pas bij
de echte kern. Want waarom wil iemand echt slanker worden?
Waarschijnlijk zal er uiteindelijk dan een ander antwoord
volgen zoals ‘Ik wil mij energieker, gezonder en
zelfverzekerder voelen of gaat het nog iets dieper en wil
iemand bijvoorbeeld vrijer kunnen bewegen en met zijn
kleinkinderen kunnen spelen. Je moet het als het ware kunnen
aanraken wat hen beweegt. Je ontdekt op deze manier precies
wat jouw ideale klant voelt en ervaart in hun dagelijkse leven
en welk probleem ze opgelost willen hebben en waarbij jij ze
kan helpen.
In de volgende stap van het fundament gaan we dit nog
specifieker en meetbaar maken en omzetten in een krachtige
boodschap. Wat maakt jou uniek? Als we kijken naar ons
voorbeeld, dat betekent bijvoorbeeld dat een personal coach
vrouwen helpt om 10 kilo af te vallen in 30 dagen, zonder
hongergevoel.
In de laatste stap van het fundament gaan we kijken hoe we
jouw product exact kunnen afstemmen op deze ideale klant
die we nu beter hebben leren kennen. Hoe gaat jouw product
eruit zien en stem je dit exact af op jouw klant zodat jouw
cursus een logische volgorde krijgt en dat maken we visueel
alsof het een boek is met hoofdstukken.

Stem je
product
exact af op
jouw ideale
klant!

FASE 2: CREËREN
implementeren en het creëren van jouw
online marketing
In de tweede fase ga je praktisch aan de slag en ga je jouw cursus
daadwerkelijk implementeren op jouw website, een leadmagnet
maken en krachtig adverteren om e-mailadressen te verzamelen
van prospects die recht in jouw doelgroep zitten.
Je maakt een Facebook advertentie met een downloadbare
weggever die iedereen, die geïnteresseerd is in jouw onderwerp wil
hebben in ruil voor hun e-mailadres. Zo bouw je een adressenlijst
met de juiste klanten. De meeste coaches hebben namelijk niet heel
veel adressen en beginnen met weinig e-mailadressen. Een goede
adressenlijst met de juiste soort prospects die geïnteresseerd zijn in
jouw onderwerp en product is de motor van jouw succes.

De kracht
van succes
zit in jouw
e-maillijst

FASE 3: LANCEREN!
Het opwarmen van jouw adressenlijst
In de lanceerfase ga je eerst e-mails sturen om te zorgen dat
jouw prospects je leren kennen en jou als de expert gaan zien.
Jouw toekomstige klanten zullen steeds meer begrijpen dat jij
de coach bent die hen kan helpen met het oplossen van hun
probleem en er veel verstand van hebt.
Voor de daadwerkelijk lancering ga je dus eerst e-mailadressen
verzamelen met een Facebook advertentie en een
downloadbare weggever, ga je mails sturen om de adressen
warm te houden, en daarna gaan we een lanceer mailcyclus
maken en daadwerkelijk lanceren! Tijdens de lanceer periode
ga je laten weten dat er wat aankomt en eventueel vragen
stellen wat jouw klanten willen leren van jou om je product
nóg beter te maken.
Je stuurt mails of video's met waardevolle content. De inhoud
gaat over de kans die jij ze kan bieden. Je hebt al uitgezocht
wat jouw klanten beweegt en wat de problemen zijn waarbij jij
hen kan helpen. Je laat zien waar ze nu staan (A) en waar ze
kunnen zijn na het volgen van jouw programma (B).
Je gaat ze laten zien dat jij hen kan helpen om die
transformatie te bereiken waar ze zo naar verlangen en hoe
hun leven eruit zal zien als ze deze transformatie hebben
bereikt.
In de laatste stap bied je de mogelijkheid om aan te melden
voor jouw online programma.

3...2...1...
Lanceren

van jouw
online
cursus!

WIL JIJ LIEVER DOOR HET HELE
PROCES BEGELEID WORDEN?
LEES DAN VERDER!
Masterclass:“De roadmap naar jouw online
coaching programma”

Een plan op

Als jij naast jouw 1 op 1 coaching een online programma wilt
creëren waardoor je veel meer mensen kunt bereiken,
reserveer dan snel jouw plek voor mijn Masterclass 'Creëer en
lanceer jouw online programma'.

persoonlijke

maat en

begeleiding

Ik zal je door het hele proces begeleiden en laat je exact zien
wat je elke stap moet doen. Van het bepalen van jouw
doelgroep, tot welke plugins je nodig hebt en wat je moet
zeggen in elke e-mail.
Deze Masterclass geef ik slechts enkele keren per jaar en
bestaat uit een groepstraject van 3 maanden met iedere week
een online coaching call. Je krijgt een volledig plan op maat en
we laten je niet zweven. Tijdens de online coaching calls
volgen we iedere week jouw vorderingen en kun je vragen
stellen aan mij, mijn coaches en de andere deelnemers als je
vastloopt, óók op technisch gebied hebben we alle kennis in
huis.
Wil je met mij en mijn team werken? Reserveer dan snel jouw
plek voor deze speciale Masterclass (plaatsen zijn beperkt).
Ga naar https://paulbeens.nl/toelichting-level-5-marketing/
daar wordt uitgelegd wat je precies krijgt, wat de kosten zijn
en kan je direct een plek reserveren.
Ik zie er naar uit je te helpen om jouw eigen online
programma te creëren en jouw droom te realiseren!

Scan de QRcode om de
masterclasses te bekijken

