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Welkom bij de Funnel Kickstart Cursus. 
 

Funnels, automations of e-mailcampagnes, allemaal benamingen voor
hetzelfde. Een reeks e-mails gebaseerd op gedrag van je potentiële klant. 

 
Klinkt fancy hé, maar dat is het ook. En ik ga je laten zien en ervaren dat het
ook voor jou werkt, als je maar weet wat je nodig hebt en wat je moet doen

 
Ik ga je helpen om e-mailmarketing succesvol in te zetten, de dots te connecten,

zodat je business groeit. 
 

Ben je een startende ondernemer dan ben jij the lucky one, die meteen een
kickstart met je business gaat ervaren. 

 
Ik zeg niet dat het plug and play is en dat je vanuit je luie stoel binnen een jaar

miljonair bent. Je moet ervoor werken, je moet ervoor gaan. 
 

In dit werkboek ga jij de eerste stappen zetten, ik laat je nadenken over
waarom, wat en hoe. En je gaan ook echt DOEN! 

 
Heel veel plezier en succes!

Zo tof dat je meedoet!

Liefs Inge
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Focus 
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Het is goed om na te denken over wat je wilt bereiken en waarom. Dat is dé

manier om je doelen te stellen en de juiste stappen te zetten om daar te komen.

Zoals ik vaker zeg, zonder doel geen focus en zonder focus geen resultaat. 

In deze opdracht ga je die vragen beantwoorden:

Waar wil je over een jaar of 5 jaar staan? Hoe ziet je leven
en je bedrijf eruit? 

Wie zijn jouw klanten? Wie kun jij helpen?
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Waarom wil jij aan de slag met e-mailmarketing? Wat wil
je hiermee bereiken wat moet het bijdragen aan je
business?

Je moet iets niet doen, 
omdat anderen het doen. 
Je moet het doen, omdat het bij je past, omdat je het nodig hebt en je kansen

ziet die je wilt grijpen. En jij kan het - dat weet ik zeker. 

Online- en e-mailmarketing is megawaardevol en in mijn beleving een MUST

HAVE voor elkaar bedrijf. Maar... het gaat niet vanzelf, je moet er wel aan werken,

je moet je commitment geven. 

Maar als je die stap zet en de uitdaging durft aan te gaan, dan ga je ervaren wat

het voor je business gaat doen. Wat voor boost en onafhankelijkheid het je gaat

brengen. Hoe het bijdraagt aan de continuïteit van je business en de vrijheid en

het geluk voor jezelf. Want het werkt 24/7 en 100% automatisch. 
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Wat?
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ga je delen?Wat

Mail 1: Een bevestiging met de link naar je gratis weggever
Mail 2: Stel jezelf voor en vertel je eigen verhaal.
Mail 3: Deel extra kennis zoals tips.
Mail 4: Ervaring, vertel een verhaal van een klant waarin je potentiële klant
zich herkent.
Mail 5: Doe een aanbod (dit is je laagdrempelig kennismakingsaanbod)
Mail 6: Een persoonlijk bericht (zonder opmaak) als herinnering aan je
aanbod.
Mail 7: Laatste kans om gebruik te maken van je aanbod.

Wat is of wordt je gratis weggever?
Wat voor extra kennis kun je delen rondom het thema?
Welke ervaring van een klant(en) ga je delen?
Wat is of wordt je kennismakingsaanbod?

Ik gooi je meteen in het diepe.😊 Je hebt net de video bekeken waarin ik je laat
zien hoe mijn funnel is opgebouwd voor de opvolging van mijn gratis e-book.
De opbouw bestaat uit de volgende onderdelen:

In de eerste 4 mails is het de bedoeling dat je mensen nieuwsgierig maakt, dat
je een beeld schets van het leven zoals het er voor je lezer uit kan zien als ze
aan de slag gaan met jouw product of dienst. Dat je het gevoel geeft dat het
ook voor hen mogelijk is en hoe dat voor hen kan werken.  Het is belangrijk dat
je autoriteit uitstraalt, door het delen van kennis. Dat je social proof bent, door
het delen van ervaringen. 

In mail 5, 6 en 7 doe je een aanbod, de deuren gaan open en het aanbod is
tijdelijk (creëer schaarste). Geef aan dat het aanbod dat je doet tijdelijk is, dat
de prijs verhoogd, de bonus vervalt of het complete aanbod verdwijnt. Dat het
dus nu de tijd is om de stap te zetten, om die groei en verandering te
omarmen. Herhaal je aanbod in mail 6 en 7, ga ervan uit dat ze je mail niet
gezien hebben. Nu jij!

Pak een vel papier, een flipover, een leeg document op je laptop en ga aan de
slag.

Maak een lijst met de inhoud op basis van bovenstaande onderdelen:
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Funnels 

9 / 1 7



Ontwerp je eigen funnel
Download het voorbeeld van mijn e-book funnel, je ziet in het voorbeeld het
hele proces van social media, website tot e-mails.

Kijk er eens goed naar en maak hier je eigen versie van. Vul het tekstblok in
met jouw weggever, kennis en aanbod. Haal dingen weg of voeg ze toe, zodat
je een blauwdruk hebt van jouw eigen funnel! 

Vind je het fijner om vanuit een blanco vel papier te werken? Dat kan ook. Het
gaat erom dat je voor jezelf een schets maakt van een funnel zoals die eruit
moet komen zien, zodat je een blauwdruk hebt waarmee jij aan de slag kunt.

Nu denk je misschien, wat heeft dit voor nut? Heel veel, geloof me. Zeker als je
dadelijk de stap zet om de funnel te gaan inrichten, zul je merken dat je veel
sneller en gerichter je funnel (of automation) hebt gemaakt. Sla je deze stap
over en zeker wanneer je hiermee begint, dan verlies je focus en binnen no-
time ben je het overzicht kwijt wat ten koste gaat van de resultaten.
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Download het voorbeeld van mijn e-book funnel (xlsx),
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https://www.marqetingmachine.nl/wp-content/uploads/2020/04/Voorbeeld-visual-e-book-automation-1.xlsx
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Jouw
verhaal
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 en wat vind jij belangrijk?Wie ben jij
Misschien denk je nu "hoezo over mij?", het gaat toch over mijn bedrijf? Maar
mensen doen zaken met mensen. Door persoonlijke interesses mee te nemen
in je communicatie, krijgen mensen een beeld en gevoel bij wie je bent en
kunnen ze je op die manier al een beetje leren kennen. En uiteindelijk gaat het
in je bedrijf ook om wie jij bent, mensen komen bij jou, omdat ze het je gunnen
of een klik met je hebben.

Hoe gaaf is het als je klanten aantrekt die dezelfde kernwaarden en mindset
hebben als jij? En hoe groot is de kans dat ze een klik met je hebben en voor
jou kiezen? Precies!

Moet je dan alles over jezelf vertellen en laten zien? Nee zeker niet. Het moet
altijd goed voelen om te delen.

Beantwoord de volgende vragen en maak daar een lijstje van:

#1 Wat is typisch iets voor jou? Wat maakt, jou? Als je nu aan een vriend of
vriendin zou vragen "wat is nou typisch iets voor mij" wat zou diegene dan
antwoorden? Ben jij bijvoorbeeld een vegetariër, een koffieleut of een
fanatieke sporter? Spaar je modelauto's, vind je het heerlijk om te haken of ben
je gek op je kat?

#2 Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Iets wat je koestert, wat je meest
waardevolle 'bezit' is. Denk hierbij aan je kinderen of familie. Of je oldtimer, je
hond of misschien wel je bedrijf?

#3 Wat streef jij na, wat is je groter doel? Denk hierbij aan vrijheid, rust,
gezondheid, onafhankelijkheid, geluk, je passie volgen, een bijdrage leveren
aan de wereld.

Nu je een lijst hebt met hoofdthema's uit jouw leven, kies bij elke vraag 1
onderwerp die je gaat meenemen in je communicatie.
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Schrijf je eigen verhaal
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Dit is misschien een Out-of-the-Box opdracht, maar ik wil je graag in beweging

krijgen, je stimuleren en motiveren in het schrijven van content waarmee jij je

onderscheidt. En dat zijn jouw verhalen.

Niets werkt beter dan échte verhalen. Want echte verhalen zijn authentiek,

raken mensen en roepen een emotie op. Het is wetenschappelijk bewezen dat

mensen vooral beslissen op basis van emoties en bijna niet op basis van logica

en verstand. En door persoonlijke verhalen te vertellen, breng je automatisch een

emotie over.

Schrijf een persoonlijk verhaal

In deze opdracht ga je een persoonlijk verhaal schrijven wat te maken heeft met

één van de voorgaande onderwerpen. Als je naar de onderwerpen uit de

voorgaande vragen kijkt, wat voor persoonlijke ervaringen gaan daaraan vooraf?

Wat heb je meegemaakt, wat heb je gedaan, wie ben je in je leven

tegengekomen die van invloed zijn op je leven.

Maar waarschijnlijk heb jij ook een kei goed en sterk verhaal als je kijkt naar je

bedrijf, want waarom ben jij ondernemer geworden, wat voor ervaringen en

verhalen zitten daarachter? Schrijf hier ook eens een verhaal over!
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Wat is jouw volgende stap?

Je hebt nu de Funnel Kickstart Cursus doorlopen, je een
blauwdruk voor je eerste funnel.

 
In de e-mail krijg jij van mij nog een BONUS video en

opdracht, die je nog een stapje verder laat gaan.
 

Met deze cursus heb ik jouw laten zien wat je e-mailmarketing,
automations of funnels kunt doen en hoe het voor jouw

business kan werken. 
 

En nu is de vraag, wat ga je doen? 
Wat gaat jouw volgende stap zijn? 

 
Want jij kan nu ook de volgende stap nemen, jij kan ook

zorgen dat deze machine 24/7 en 100% automatisch vóór je
werkt, zodat jij meer rust en vrijheid creëert in je business

en voor jezelf.
 

Hoe jij die stap kunt nemen, vertel ik je later. 
 

Bedankt voor je aandacht en inzet!
 

Liefs Inge
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