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Get Noticed &
Start Selling

4  D A A G S E  T R A I N I N G



OPDRACHT 1 :  LEER POSITIEVE ASSOCIATIES AAN

STIMULANS HUIDIGE REACTIE

- Ik wil 20 kg afvallen voor ik op de foto ga. 

- Oordelende omgeving

Tegen welke problemen of
twijfels lopen ze aan waardoor

ze niet de volgende stap durven
te nemen. 

Omschrijf de negatieve reacties
die ze hierdoor hebben. 

- Onzekerheid negatief zelfbeeld.

- Angst voor afwijzing

Conditionering
Associaties



Conditionering
Associaties

NIEUWE ASSOCIATIE NIEUWE REACTIE

- Behind the scenes foto's 

- Ervaringen van anderen delen

Waar kan jij nieuwe associaties
aanleren, waardoor ze een andere

reactie zullen krijgen op jouw aanbod?

Omschrijf de positieve reacties
die ze hierdoor hebben. Is dit

vanuit authorisatie of inspiratie?

- Authorisatie: De fotograaf neemt de tijd en 
   neemt van uit de goede hoek foto's.

    Inspiratie: Zij heeft het ook gedaan en ziet er
    op haar gemak uit. Dan kan ik het ook.

- Authorisatie: Zij kan mij trainen om mij niet 
   onzeker te voelen. 

   Inspiratie: Anderen maken zich ook niet druk 
   om wat hun omgeving vind. 



'Ja ladder'
Bouwen

01.  AANDACHT

02.  INTERESSE

03.  VERLANGEN

04.  ACTIE

- Laat jij jezelf zien, ben jij vindbaar?
- Herkenningspunten: Herkennen ze zichzelf in jouw verhaal?

- Willen ze wat jij verkoopt?
- Hebben ze een probleem die  jij kan oplossen?
- Zijn de onderwerpen die jij deelt interessant voor ze?

- Willen ze het resultaat dat jij te bieden hebt?
- Verlangen ze naar wat jij ze kan bieden?

- Zijn ze klaar om van je te kopen?
- Ben jij duidelijk in je call to actions?

OPDRACHT  2:  BOUW JOUW 'JA LADDER'



01.  AANDACHT

02.  INTERESSE

03.  VERLANGEN

04.  ACTIE

Welke problemen hebben jouw volgers die jij kan oplossen?

Welke onderwerpen die jij deelt zijn interessant voor ze

- Willen ze het resultaat dat jij te bieden hebt?
- Verlangen ze naar wat jij ze kan bieden?

Wanneer zijn ze klaar om te kopen bij je en hoe worden ze klant bij jou?

OPDRACHT  2:  BOUW JOUW 'JA LADDER'

Wat kan jij van jezelf delen waar jouw doelgroep zich in kan herkennen?

Hoe & waar laat jij jezelf online zien?

Welke verlangens hebben jouw volgers? 

En welke resultaten heb jij te bieden hier in?

'Ja ladder'
Bouwen



WAAR ZOU JIJ EEN MARKETING CAMPAGNE
RONDOM KUNNEN BOUWEN?
Brainstorm is hoe jij jouw aanbod kan gieten in een marketing campagne. Denk
aan een fotograaf: Je kan een campagne bouwen rondom het nieuwe kwartaal
en de openingen die je nog beschikbaar heb. Heb jij een webshop: Lanceer een
nieuwe lijn en giet dit in een marketing campagne? Heb jij 1-1 coachplekken weer
beschikbaar? Ga je een online training geven? Etc.

WAT ZOU JE WEGGEVER KUNNEN WORDEN?
Een weggever kan dus een downloadbare freebie zijn (e-book, tutorial, templates,
etc). Maar dit kan ook een live event zijn, zoals een challenge, gratis training of
webinar.

High Impact
Marketing



WAT VOOR RESULTAAT ZOU JE WILLEN BEHALEN?
Stel je eens voor! Even zonder belemmeringen, wat zou je voor
resultaat willen behalen uit je eerste campagne. 

HOE GAAT DE OPBOUW VAN JOUW CAMPAGNE
ERUIT ZIEN?

Wat ga je in de Pre Offer fase delen en aan gratis waarde bieden, wat
wordt je aanbod in de offerfase en hoe ga je dit verkopen? Hoe zorg je
ervoor dat je ook na de Offer fase waardevol blijft voor je volgers?

High Impact
Marketing



High Impact
Marketing

S T A P  4 .
B O U W  

  S T A P  1 .  
O N T W I K K E L

  S T A P  2 .  
P L A N

S T A P  5 .
M I N D S E T  

  S T A P  3 .  
C O N T E N T  C R E E E R E N

S T A P  6 .
L A N C E R E N  

Stappenplan
High Impact Marketing

WELKE 3 STAPPEN GA JE ALVAST ZETTEN?



Give
Away

G I V E  A W A Y  C O N T E S T

Prijs

Een op maat gemaakte salespage
Een op maat gemaakte opt-in pagina
voor jouw weggever

1-1 sessie met mij waarin we de volgende
dingen gaan doornemen:

-  Jouw positionering & branding
-  Jouw aanbod 
-  Jouw contentstrategie
-  Jouw marketingplan

En je krijgt er nog wat gaafs bij!!

t.w.v. € 995

Hoe kan jij winnen?
Zorg dat je in de Facebook Community zit

Volg @shefactory.nl

Tag mij in een story of bericht en vertel hier in wat je

hebt geleerd in deze training

Gebruik de hashtag #4daagsegetnoticedstartselling
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