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Over de Performer 
 
Je bent een ervaren coach en wilt impact maken door meer mensen te
helpen. Je bent je bewust van je gaven en ziet hoe waardevol werk je doet.
Je bent niet bang om je passies te volgen, en je bent niet bang om te doen
wat je moet doen om van jouw toekomstvisie een realiteit te maken.

 
Wat is je kracht? 
Performers denken aan vragen als: Wat wil de markt? Wat gaat me geld
opleveren? En zijn al ver met het opbouwen van een succesvol bedrijf,
hebben een betrouwbaar inkomen maar werken in verhouding veel uren.
Als je een performer bent, dan heb je veel ervaring als coach en hebt een
ondernemers mindset. Je hebt al aardig wat kennis verzameld over online
marketing en weet dat een funnel nodig is om hogere gekwalificeerde leads
aan te trekken. Je weet dat er kansen liggen en dat je er met de juiste focus
en mensen om je heen een volgend niveau kan bereiken.

 
Wat is de valkuil van de Performer;
Hoe Cool je ook bent, het kan een valkuil zijn dat je niet weet wat je blinde
vlekken zijn, het liefst alles eerst zelf wil proberen en niet de juiste dingen
doet waardoor jezelf enorm vertraagt omdat je niet weet wat je niet weet.
Als je echt wilt groeien is het nodig om stappen te zetten en alles 100% op
z’n plaats te krijgen. Om een constante stroom aan hogere gekwalificeerde
klanten te krijgen, heb je de juiste funnel nodig zodat klanten zelf een
afspraak gaan boeken in jouw agenda. Het is tijd om jouw bedrijfsmodel
onder de loep te nemen, meer mensen te inspireren en te coachen en toch
meer vrije tijd over te houden.
 
 

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



Je marketing funnel strategie zo goed op orde hebben dat je een
continue stroom aan hoger gekwalificeerde leads binnen krijgt zodat je 
jouw groepsprogramma’s kan vullen.
Je productaanbod zo onweerstaanbaar maken zodat klanten dolgraag
met je willen werken en zich inschrijven. 
Je team om je heen bouwen en werk uitbesteden zodat jij je minder
hoeft te focussen om ‘alles’ en je voornamelijk bezig bent met coachen
en op kan gaan schalen.

Wat kun je het beste doen om te groeien?
 

 

Makkelijker gezegd dan gedaan?
 
Wij hebben honderden PERFORMERS geholpen om hun boodschap en
productaanbod af te stemmen op hun toekomstige klanten.
 
Want als je jouw marketing 100% op orde hebt, een juiste funnel hebt
aanstaan en als je jouw expertise status goed inzet, dan kun je er zeker van
zijn dat je exact de juiste klanten gaat aantrekken. 
 
Het is nu zaak dat je productaanbod helder en duidelijk is voor jezelf en
voor jouw klant. Dat je de perfecte weggever maakt en een funnel creëert
die ervoor zorgt dat je de juiste leads gaat krijgen en toekomstige klanten
zelf een afspraak in jouw agenda boeken. 
 
Met de juiste advertentie en landingspagina’s zul je nog meer als autoriteit
overkomen, 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 droom visie! 
 
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 gratis jouw Growth Sessie:  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


DE PERFORMER

Over Paul Beens Academy
 
Ik begeleid al jaren coaches en ondernemers met een bewezen methode
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 een gesprek met mij, of één van mijn senior coaches, denk ik 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 te groeien. 
 
We maken een plan waarmee je meer hoger gekwalificeerde klanten gaat
krijgen en een beter verdienmodel gaat realiseren.
 


