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Wat als er een manier zou bestaan die ervoor zorgt dat
potentiële klanten zelf een afspraak plannen in jouw agenda?
Zou je die dan willen hebben? 
 
Dit duidelijke stappenplan laat je zien hoe je iedere week goede leads
binnenkrijgt die al geïnteresseerd zijn in jouw product, waardoor
tijdrovende acquisitie niet meer nodig is en je meer tijd zal overhouden
voor andere zaken.  
 
De eerste fase bestaat uit de meest belangrijkste stappen. Dit
maakt het onmisbare fundament dat je nodig hebt, waardoor al
het andere op zijn plaats zal vallen en zal je helpen om in de
toekomst veel tijd en geld te besparen. 
 
De tweede fase gaat over het creëren van jouw eigen marketing
funnel en de laatste fase gaat over het aanzetten en verbeteren
van je funnel voor een automatische stroom aan goede leads in
jouw agenda. 



Het fundament moet goed staan om verder te
kunnen bouwen en de juiste dingen te doen.

FASE 1: FUNDAMENT

1- Ideale Avatar
Het exact bepalen van de ideale klant is essentieel voor
een succesvolle strategie. Welk probleem heeft jouw klant
die jij kan oplossen? Kruip in het hoofd van jouw klanten.
Wat zijn de frustraties...worstelingen en angsten? Schrijf
deze op in de woorden die ook jou klant zou gebruiken.
Maak zo ook een lijstje met de wensen en dromen van
jouw klant. 

Start met
een solide
fundament
voor een
succesvol
resultaat

2- Unieke boodschap
Stem je boodschap af op jouw ideale klant als een soort pitch
maar dan krachtiger. Verwerk in je pitch hetgeen wat jouw uniek
maakt, wat je doet en het resultaat wat je levert en de frustratie
die je wegneemt. Dit zal de kern zijn van alle marketing en
communicatie en kan zelfs de gehele bedrijfsgroei stimuleren.
 
3- Roadmap naar Resultaat  
Maak een Roadmap waarin je helder en duidelijk weergeeft
hoe jij het probleem van jouw klant stap voor stap oplost.
Deze Roadmap bestaat uit 3 fases met elk 3 substappen
zoals het voorbeeld bij dit document.   
 
 



 

FASE 2: CREËREN FUNNEL 

4-  Leadmagnet 
Het creëren van een goede e-maillijst is essentieel. Hoe
groter jouw lijst hoe meer mensen in één keer kan
bereiken. Een ultieme weggever helpt je adressen te
verzamelen en een lijst op te bouwen met gekwalificeerde
leads. 
 
5-  Krachtig Marketing Systeem 
Kies de perfecte funnel strategie voor jouw bedrijf, zodat
klanten zich aanmelden. Wat je hiervoor nodig hebt zijn
opt-in, landingspagina's en een autoriteit pagina, een
planning- en salespagina en een e-mailmarketing tool
voor je automatische mailcyclus. 
 
6- Perfecte advertentie 
Als eerste is van belang dat je een hele goede advertentie
maakt, in de taal van je klant, zoals besproken in stap 1
en 2. De inhoud van de advertentie is afgestemd op de
leadmagnet die je biedt en het probleem dat je oplost met
deze leadmagnet. Daarnaast is het cruciaal dat je de
juiste doelgroep selecteert zoals je ook in stap 1 hebt
onderzocht. Hoe beter je dit doet, hoe lager de kosten en
hoe meer leads. 
 

Een Funnel
is meer dan
alleen een
advertentie
op social
media
plaatsen 



 

FASE 3: CAMPAGNE DRAAIEN 

7-  Traffic 
Verbeter in deze stap je funnel, zodat het meer
oplevert en pas retargeting toe. Door waardevolle
content te geven, hou je de lijst warm, leren ze je
kennen en bouw je vertrouwen op. Door goed in de
gaten te houden wat de advertentie doet (clicks,
opens en opt-ins) kun je door kleine aanpassingen de
campagne nog beter instellen en de kosten per lead
verlagen.  
 
8- Multiplier 
Verhoog in deze stap je budget zodat er een
constante stroom aan goede leads zullen binnen
komen. Blijf wel waakzaam op veranderingen zodat je
tijdig kan bijsturen. Kijk ook of je andere kanalen kan
inzetten zoals Youtube maar denk ook aan het
houden van webinars, (v)bloggen, interviews.  
 
9- Autoriteit 
In deze laatste stap zorg je ervoor dat je jouw
autoriteit versterkt en bouw je aan een community
van fans. Geef veel content weg die waardevol is
voor jouw klanten en verpreidt jouw kennis overal
zodat klanten jou zien als autoriteit. (Dit kan met
teksten, video's, interviews met specialisten of 
 klanten). Een community creëer je door klanten bij
elkaar te brengen in bijvoorbeeld besloten groepen,
(virtuele)events, kennisdagen etc.
 
 

Het
opwarmen
en warm
houden
van jouw
adressen-
lijst



Vraag een gratis Groei gesprek aan met
ons, om erachter te komen welke
mogelijkheden er zijn om jouw bedrijf te
laten groeien

WIL JE WETEN WELKE KANSEN

ER VOOR JOU LIGGEN ALS

ONDERNEMER? 

Wil je weten welke kansen er voor jou liggen om meer
én vooral ook betere leads te krijgen en jouw business
naar een hoger niveau te tillen? 
 
Wij hebben jarenlange ervaring en kennis van de
beste marketingstrategieën die de meest succesvolle
ondernemers van de wereld ook gebruiken. 
Een ding weet ik zeker, na een sessie zit je weer vol
nieuwe energie en inspiratie én weet je precies wat er voor
jouw bedrijf allemaal mogelijk is. 
 
Je kunt hier een gratis Strategie Sessie van een uur
met ons inplannen om te ontdekken wat wat jij kan
veranderen in jouw business. 

Na één
enkele groei
sessie zie je
waar jouw
kansen
liggen om te
groeien! 

https://paulbeens.nl/plan-een-gesprek

