
Favoriete tools  
Dit zijn enkele van de tools die we hebben gebruikt, momenteel gebruiken
of aanbevelen op basis van wat we erover weten. 

We raden alleen tools aan die we zelf hebben gebruikt en ervaring mee
hebben of van gerenommeerde serviceproviders.

Je hebt al deze tools niet meteen nodig ... 

Er zijn twee belangrijke dingen die je nodig hebt om aan de slag te gaan;
een e-mail tool en een plek om jouw funnels te bouwen. Hieronder vind je
enkele aanbevelingen van Paul;

Velen zijn bedoeld voor bedrijven, maar het gemiddelde kleine bedrijf heeft
alleen een standaard e-mail responder nodig. Het hangt af van je
technische expertise en je inkomsten, maar Paul beveelt het volgende aan:

Beginner: Mailchimp - als je net begint en geen achtergrond hebt in
technologie of automatisering, is dit een goede keuze. 

E-MAIL MARKETING SOFTWARE 

Gemiddeld: Mybizzmail - Mybizzmail.com is volop in ontwikkeling,  ze
hebben een heel eenvoudig, zeer betaalbaar automatiseringsplatform dat
veel geavanceerde automatiseringstaken kan uitvoeren.

Gemiddeld/gevorderd: Active campaign 

https://mailchimp.com/
https://mybizzmail.com/
https://activecampaign.com/%20%E2%80%8E%20%E2%80%8E
https://activecampaign.com/%20%E2%80%8E%20%E2%80%8E


Landingspagina’s bouwen

Het enige andere dat je nodig hebt, is iets om funnel pagina's te bouwen.
Een door Wordpress gehost platform: Thrive Themes is wat Paul aanbeveelt
aan 99% van de mensen. Thrive Themes heeft sjablonen voor
landingspagina’s, opt-in pagina's, bedankpagina's en meer met hun plug-
ins... 

Met name de plugins: Architect en Leads

Hier zijn enkele tools die we nog meer gebruiken of die we leuk vinden.

Website ontwikkeling 

Hoewel je elk desktop platform kunt gebruiken om uw leadmagnet te maken
(zoals Word, Pages of Google-documenten en het bestand naar een PDF te
converteren), raden we Canva aan voor een fantastisch ogend afgewerkt
product.

Ontwerp & Design:

Je kunt je eigen roadmap ook creëren in Canva 

Als je op zoek bent naar pictogrammen, kun je deze gebruiken; Iconfinder 

Afbeeldingen: Paul gebruikt Pexels 

https://www.canva.com/
https://www.pexels.com/nl-nl/


Uitbesteden van werk:

Als je bijvoorbeeld jouw Roadmap of je lead magnet (lees:weggever) hebt
gemaakt en deze professioneel wilt laten ontwerpen, volgen hier enkele van
onze favoriete opties:

https://www.hoofdkraan.nl daar kun je freelancers vinden voor grafisch
ontwerp, zoals logo-ontwerp, webdesign en andere ontwerpaspecten.

Fiverr is een wereldwijde online marktplaats die diensten aanbiedt,
beginnend bij  5 euro per opdracht. 

Voor een eerste lancering heb je alles hierboven nodig, plus een manier om je
toekomstige klanten of cursisten te ondervragen en er interactie mee te
hebben, betalingen te ontvangen en je product te leveren.

Hosting video- en audiogesprekken en webinars 

Versio:  Hosting van sites, 

Vimeo:  Delen, en stream hoge kwalitiet videos 

https://www.hoofdkraan.nl/
https://fiverr.com/
https://versio.nl/
https://vimeo.com/

