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Voor we starten. . .

Bepaal je productaanbod

Omdenken!

De productladder

Brainstormen maar:  jouw productladder!

En nu?
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Even een reminder..

Ik ga er van uit dat jij exact weet wie jouw ideale droomklant is. 

Je hoort het bijna iedere business goeroe zeggen en je kunt het haast niet meer aanhoren: 
"kruip in de huid van je klant"! 

Je moet je ideale klant bij wijze van écht kunnen ruiken, horen en zien. Zo weet jij precies wat er
in je doelgroep omgaat. Je weet haar dromen, verlangens, met welke zorgen ze zitten en welke
problemen ze hebben. Hier kan jij perfect op inspelen. Jouw klant zoekt een oplossing voor haar
probleem. En laat JIJ nou dé oplossing hebben om ze daar perfect bij te helpen.

Ideale Klant Kraakhelder 

Kiezen is gekozen worden!
Heb je jouw doelgroep nog niet kraakhelder? Durf te
KIEZEN. Als JIJ niet kiest, kan je ook niet gekozen
worden! Je doelgroep zal zich dan nooit écht
aangesproken voelen.

Jouw doelgroep is 300% jouw vertrekbasis. Zo kan je
vanuit persoonlijke verbinding, vertrouwen, intuïtie en
met de juiste vibe en energie de tofste klanten
aantrekken en makkelijker je aanbod verkopen. 

Je bedrijf en jezelf profileren kost tijd. Maar zorg jij voor
duidelijkheid, focus in je expertise en aanbod, zal dit echt
zijn vruchten gaan afwerpen. 
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Bepaal je productaanbod

Je maakt een online klantreis voor JOUW IDEALE KLANT..
Die JIJ vertaalt naar je eigen salesfunnel..

Een belangrijk en onmisbaar onderdeel van
je salesfunnel is het hebben van een
strategisch en aantrekkelijk aanbod.

Je ideale klant écht stap-voor-stap op reis
nemen en helpen in haar
transformatieproces. 

Om je funnel continue te vullen heb je een
Waanzinnige Weggever nodig die je 
helpt om nieuwe potentiële klanten op 
je mailinglijst te krijgen. 

Dat ervoor zorgt dat je doelgroep je via 
een laagdrempelige manier leert kennen. 

En, waarmee je werkt aan een duurzame
relatie vanuit persoonlijke verbinding.

AAN WAT VOOR SOORT
WEGGEVER KAN JE DENKEN?
Kijk naar wat JIJ leuk vindt en wat

óók past bij jouw ideale klant. 

E-book
Quiz
Checklist
Challenge
Online training
3 daagse videoserie
Webinar/Masterclass
Kennismakingsgesprek
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Begin eerst met het uitwerken/bedenken

van je duurste product. Zoals je

HOOFDPRODUCT.

Vanuit daar werk je stapsgewijs naar boven

tot je bij je GRATIS product aankomt.

Je schraapt eigenlijk als het ware kleine

onderdelen van je HOOFDproduct af. Zodat

je iets kleins overhoud die je kan gebruiken

als weggever.

WAAR TE STARTEN?

" Focus on the journey, not
the destination. Because 

a remarkable customer
experience starts with 

heart, intuition, curiosity, 
play, cuts, taste. "

Omdenken!

Alleen, hoe start je met het maken van een productladder? TIP: Werk je funnel uit in
tegenovergestelde richting! Bedenk je productaanbod met je HOOFDPRODUCT in
gedachten:
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De productladder

Zo zie je hieronder een voorbeeld van een strategisch productaanbod. 
De productladder met de 4 verschillende fases. 

FASE 1                    

FASE 2               

FASE 3                

FASE 4         

GRATIS

INSTAP

HOOFD

PREMIUM

(de WAT) - FREE

(de WAT) - EURO 7-49 

(de HOE) - EURO 50-500+

(de HOE) - EURO 500-5000+
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Remember:
Keep. It. Super. Simple.

WEGGEVER

INSTAP

PREMIUM

E- BOOK
CHALLENGE
VIDEOTRAINING
WEBINAR

ONLINE

TRAINING 

€7 - €47

COACH
TRAJECT 
6 WEKEN

€475

COACH
TRAJECT 4
MAANDEN

€2500

HOOFD

Prijs

Waarde

Nu jij!

Je HOOFD product kan ook
meteen je duurste product zijn.
WEGGEVER - INSTAP - HOOFD
(groot traject, zoals PREMIUM in
de productladder) 
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UNKNOWN
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Don't  deliver a
product.  Deliver
an experience.



Jouw productladder - brainstormen maar!

PREMIUM:
Wat kan je aanbieden? Voor wat €-bedrag/prijs?
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HOOFD:
Wat kan je aanbieden? Voor wat €-bedrag/prijs?
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Jouw productladder - brainstormen maar!

INSTAP
Wat kan je aanbieden? Voor wat €-bedrag/prijs?
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WEGGEVER:
Wat kan je aanbieden? FREE
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Jouw productladder
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GRATIS

INSTAP

HOOFD

PREMIUM

Zet je aanbod nu beknopt hieronder en tada

je eigen productladder is READY TO GO?!
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Hoe zou je het vinden als we samen jouw geautomatiseerde funnel opzetten? 

Ja, wel even eerlijk: het kost tijd om dit op te zetten. Daar ga ik niet over liegen. Het is een
kwestie van één keer goed opzetten en jij kan vaker achteroverleunen en je nieuwe leads en
klanten zien binnenstromen -- daarom help ik je hierbij!

Wellicht heb je twijfels? “Salesfunnels, is dit iets voor mij op dit moment”? Laten we samen
sparren over jouw specifieke situatie en groeiambities. Plan je gratis matchcall en we gaan
vrijblijvend in gesprek.

We kijken of er een klik is en of we samen een TOP-TEAM zijn. Het kan best zijn dat ik niet de
juiste persoon ben om jou verder te helpen, dan verwijs ik je graag naar een ander die dat wél
kan. Je zit nergens aan vast!

Je gaat serieus én gemotiveerd aan de
slag. Tijd voor verandering en maken
van impact. Je doorbreekt patronen en
stapt uit je comfortzone. Je zorgt vanuit
persoonlijke verbinding voor meer
klanten en omzet. “Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

#1
Je kiest er voor om geen hulp in te
schakelen en het allemaal zelf uit te
blijven zoeken. Het kost je wederom
extra tijd, energie en er verandert
niets. Geen groei, klanten en omzet.
“If you do what you’ve always done
you’ll get what you’ve always gotten.” 

#2
Je kan nu twee dingen doen:

ZEI JE "JA TOF MARIS"!
 

Ready om nu echt een
succes te maken van je
droombusiness en een
serieuze stap zetten? 

MATCHCALL PLANNEN

Hoe nu verder? Tijd om door te pakken?

Ben je klaar met aanmodderen en wil je een
systeem dat keer op keer vóór je werkt en
meer leads en klanten oplevert? 

EN NU?
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