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Over de Achiever 
 
Je bent het soort ondernemer die het gelukkigst is wanneer je de
problemen van de hele wereld aanpakt. Je hebt een groot, mooi hart en je
bent zeer gemotiveerd om actie te ondernemen, ongeacht wat de
problemen zijn zolang je iemand helpt of een verschil maakt, ben je blij.
Terwijl andere ondernemers nadenken over niches, klanten en geld - heb jij
belangrijkere dingen in gedachten - je wilt letterlijk de wereld elke dag een
stukje beter maken met wat je doet.

 
Wat is je kracht? 
Je gedijt wanneer je vrij bent om PRECIES te doen waar je van houdt en wil
iedereen helpen. In feite weet je precies wat je wilt bereiken en hoe jouw
leven over drie jaar eruit zou moeten zien. Achievers houden zich niet bezig
met afleidende vragen zoals waarom ze doen wat ze doen. Of hoe je geld
kunt verdienen. Ze doen het gewoon.

 
Dus wat ontbreekt er aan dit type?
Hoe cool je ook bent, het kan een uitdaging zijn om rond te blijven rennen
wanneer je 100% van de tijd druk bent maar geen tijd vrij maakt om rustig
naar je niche en jouw businessmodel te kijken om dit te veranderen. Het
wordt tijd om zichtbaarder te worden voor jouw droomklanten, als je een
succesvol bedrijf wilt opbouwen waar je van houdt zonder je constant over
de kop te hoeven werken. Het willen helpen van iedereen is een
gevarenzone voor jou als ondernemer.
 
 

GEFELICITEERD 
ONTDEK HIERONDER JE STERKE PUNTEN, VALKUILEN EN WAT JE NODIG OM
SUCCESVOL TE GROEIEN IN DEZE FASE VAN JE ONDERNEMERSCHAP



Je boodschap en visie helder krijgen zodat je toekomstige klant ook kan
begrijpen wat je doet.
Je productaanbod afstemmen op je boodschap en de behoeften van je
doelgroep.
Een funnel creëren die ervoor zorgt dat je de juiste leads op je
mailinglijst gaat krijgen.

Wat kun je het beste doen om te groeien?
 

 
Makkelijker gezegd dan gedaan?
 
Wij hebben honderden ACHIEVERS  geholpen om hun boodschap en
productaanbod af te stemmen op hun toekomstige klanten.
 
Want als je jouw droomklant in beeld krijgt en jouw boodschap klopt en als
je toegevoegde waarde levert met jouw expertise, dan kun je er zeker van
zijn dat je klanten gaat aantrekken.
 
Het is nu zaak dat je een helder en duidelijk product ontwikkelt, een
perfecte weggever maakt en een funnel creëert die ervoor zorgt dat je de
juiste leads op je mailinglijst gaat krijgen. 
 
Met de juiste advertentieteksten en landingspagina´s zul je, zelfs met nog
beperkte ervaring geloofwaardig overkomen en de autoriteit krijgen waar
klanten vertrouwen in hebben.
 
 
 
 

GEEN PANIEK



 
Jouw droom, jouw visie, jouw boodschap is per definitie uniek. 
 
Wij kunnen dus onmogelijk precies weten wat jij nodig hebt en hoeveel je in
jouw situatie zou moeten investeren om je droom waar te maken.
 
Daarom nodigen we je graag uit voor een vrijblijvend gesprek om te
bespreken wat jij nodig hebt.
 
We zijn ook heel benieuwd naar jouw droomvisie!
 
We zijn zo vaak verrast door de unieke nieuwe onderwerpen en expertise
die de wereld ook echt nodig heeft!
 
Je bent het aan je toekomstige klanten verplicht om zo snel mogelijk deze
volgende stap te zetten.
 
Boek hier jouw gratis Growth Sessie via:  https://paulbeens.nl/plan-een-
sessie
 
Ik kijk ernaar uit om binnenkort contact met je te hebben!
 
 
 
 
 
 
 
Growth Coach & Funnel Expert
 
 

JIJ BENT UNIEK

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


PAUL BEENS ACADEMY

Over Paul Beens Academy
 
Ik begeleid al jaren coaches en ondernemers met een bewezen MODEL een
duidelijk product te creëren en hun online zichtbaarheid te vergroten, zodat
zij meer klanten aantrekken, zonder tijd te verspillen aan techniek en
dingen die niet werken.  
 
In ons gesprek denk ik -  of één van mijn senior coaches - met je mee en zal
ik je laten zien dat ook jij een stabiele business voor jezelf kan creëren, als je
de juiste dingen doet. Ik neem serieus de tijd voor je. 
 
We bespreken wat je doelen zijn, kijken waar je nu tegenaan loopt en wat je
tegenhoudt om verder te groeien. 
 
We maken een plan waarmee je meer juiste klanten gaat krijgen en een
beter verdienmodel gaat realiseren.
 


