
MASTERCLASS
ONLINE COACHING MÉT

BEGELEIDING

Gebaseerd op de marketingstrategiën die 's werelds meest
succesvolle ondernemers gebruiken

 
-Inhoud programma-

 
 



FASE 1: CREËER JOUW PRODUCT

Module 1- Jouw droomklant
We gaan ervoor zorgen dat je de ideale klant voor jouw
bedrijf bepaalt. Leer wat jouw klanten voor gouden
resultaten krijgen als ze met je werken en jij het juiste
probleem oplost. Op een manier die past bij jouw
persoonlijke en financiële doelen. Je creëert zo exact
wat jouw droomklant nodig heeft en weet de taal te
spreken waarin jouw klant zich herkent. 

Je zal
helemaal
jouw eigen
programma
hebben
waarmee je
jezelf
onderscheidt
van de rest!

Module 2- Jouw unieke boodschap
Je gaat jouw boodschap helder krijgen, zodat je heel 
duidelijk kan communiceren wat je doet en welke gouden
resultaten jouw klanten krijgen met jouw unieke programma.
 

Module 3- Maak je product visueel 
Je krijgt alles helder en duidelijk over de inhoud die je gaat
geven, stap voor stap. Je krijgt een businessmodel
waarmee je meer geld gaat verdienen, meer mensen helpt
en meer vrijheid zal ervaren. Je werkt slimmer en niet
harder, terwijl je betere resultaten haalt bij je klanten.



FASE 2: GEKWALIFICEERDE

KLANTEN AANTREKKEN VOOR

JOUW PROGRAMMA

Module 4- Een krachtige marketing funnel 
We laten je zien hoe je een perfecte funnel opbouwt en
nemen de techniek uit handen, zodat je het niet alleen hoeft
te doen en snel een effectieve afspraken funnel hebt staan. 
 
Module 5-  De ultieme weggever 
De ultieme weggever gaat je helpen om een automatisch
stroom aan toekomstige klanten binnen te krijgen. We
leiden je door de stappen die je nodig hebt om snel je
weggever te maken en je leert welke fouten je moet
vermijden. Je gaat gekwalificeerde klanten aantrekken en
bouwt een gekwalificeerde lijst aan leads op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je gaat hoger
gekwalificeerde
klanten
aantrekken 

Module 6-  De perfecte Facebook Advertentie 
Je gaat een goed scorende Facebook advertentie
opzetten. We gaan je ook helpen bij het instellen van je
Facebook Advertentie-Account op de juiste manier, zodat
je snel jouw eerste succesvolle advertentiecampagne kunt
starten en schalen!
          
 



 

Module 8- Inspirerende strategie sessies 
We laten je precies zien hoe jij goede afspraken kunt
krijgen, het gesprek kunt leiden en welk script wij
gebruiken.
 
Dit kan zomaar je omzet verdubbelen... 
 
Module 9- Conversie verdubbelaar
We bespreken hoe je klanten verder kan inspireren
en hoe je een onweerstaanbaar aanbod doet, zodat
klanten jouw waarde zullen zien en keer op keer
graag met jou willen werken.  
 
 

 

FASE 3: OMZETTEN IN

BETALENDE KLANTEN! 

Module 7-  Social Proof 
We laten zien hoe je ervoor kan zorgen dat mensen
jouw gaan vertrouwen en graag met je willen werken.
Dit zal jouw groeiproces enorm versnellen

Inspireer
mensen om
deel te
nemen aan
jouw
programma,



€ 3.997,-. Performance PAKKET 120 dagen - excl. btw. 
Deze groep start op woensdag 8 april 2020. 
 
Deze Masterclass zal starten met een eerste virtuele
kennismaking. De trainingen worden geleid door Paul Beens.
In vervolg op deze eerste kennismakingstraining, gaan we de
mouwen opstropen en gaan we aan de slag met jouw
onderneming. Je krijgt real-time feedback van zowel Paul
Beens als de mede cursisten. Iedereen krijgt tijdens de
sessies persoonlijke aandacht om jouw onderneming naar
een hoger niveau te brengen.
 
We checken regelmatig bij je hoe het gaat, zodat je antwoord
krijgt op je vragen en je zal ook profijt hebben van de vragen
en antwoorden van de andere deelnemers. Deze live groep
calls vinden één keer per week plaats.
 
Je zal ook deel uitmaken van een besloten Masterclass
Facebook groep, waar je overwinningen en uitdagingen met
elkaar kunt delen en om feedback te krijgen op elk aspect van
het werk wat jij doet.
 
Masterclass Coaching Pakket:
 
 
 
 
Bonussen:
 

Online
coaching
calls in een
kleinschalige 
groep mét
begeleiding 

Inspirerende Live dag waar je alle deelnemers gaat ontmoeten
Bouw van jouw afsprakenfunnel (landingspagina, opt-in,
autoriteitpagina, koppeling met agenda tool, mailapplicatie en
geautomatiseerde e-mailcyclus wordt klaargezet) ter waarde van
€1800,-
Gratis 6 maanden gebruik van email marketing applicatie ter waarde
van € 175,- en inrichting campagne, ter waarde van € 1500,-
1 extra privé coaching call ter waarde van € 250,-
Complete Bundel met alle templates en werkbladen
Toegang tot besloten Community  

12 Live Coaching Sessies met begeleiding (Zoom meetings)
Technische Tutorials: onderwerpen o.a. Landingspagina's,
Facebook ads, benodigde Plugins, Wordpress, E-mailmarketing, 

PAKKET



Deze Masterclass gaat deuren voor je openen!
 
GARANTIE
Wij geloven zo in ons programma, dat je wel resultaat moét
boeken. Het werkt voor ons en voor vele anderen. Daarom
geven wij, je investering terug mocht je er geen leads uit
halen.   
 
De enige voorwaarde hierbij is dat je bij alle sessies aanwezig
bent geweest en kunt aantonen dat je al het werk hebt
gedaan. We geven je 6 maanden de tijd om het systeem te
implementeren.
 
 
 
Paul Beens 
Growth Coach & Funnel Expert 
 
Paul Beens Academy 
 
 
 

A dream without a plan is just a wish


