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Waarom dit e-book?

klanten en omzet
rust en focus
plezier en vrijheid

Niet meer afhankelijk zijn van uurtje-
factuurtje. Meer mensen helpen
zonder meer en harder te werken. 

Geen stress om de rekeningen te
betalen, met de gedachte terug te
moeten in loondienst.

Gerust eens een lekkere middag voor
jezelf vrij plannen, zonder je schuldig
te voelen.

Werken met écht de allerleukste
(droom)klanten, die met liefde hun
portemonnee voor je trekken.

Vrijheid is de grootste reden dat je
ondernemer bent geworden. Alles op
jouw manier, tempo én voorwaarden. Niet
geduwd worden in de rush en het moeten
van de maatschappij. 

Je bent die vrouwelijke coach of
kennisondernemer. Je onderneemt al z’n
2 a 3 jaar. Je bedrijf staat. Je hebt klanten
en er komt geld binnen. Alleen, weet je
dat er méér uit je bedrijf  te halen valt en
het kan gewoon véél beter.

Het mag allemaal wat eenvoudiger en
makkelijker. In plaatst van continue te
leuren om klanten. Het kost je een hoop
tijd, energie en je wordt er soms moe-de-
loos van. 

Je bent toe aan een geautomatiseerd
systeem dat vóór je werkt en je keer op
keer nieuwe leads en klanten oplevert. 

Een salesfunnel helpt je hierbij. Kwestie
van één keer goed opzetten en daarna
werkt het (automatisch) vóór je. 
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Ontzettend leuk dat je mijn e-book ‘In 7 stappen meer leads en klanten
met je salesfunnel’ hebt gedownload. Je verlangt naar een
droombusiness die moeiteloos meer klanten aantrekt, zonder continue
te leuren of teveel (vrije)tijd te verliezen!

De enige manier waarop 
je bedrijf werkt is als het 
moeiteloos vóór je werkt.

Niet geduwd worden in een systeem van
een ander, maar je EIGEN SYSTEEM
creëren die 150% bij je past. 

Succesvolle ondernemers kiezen voor
leiderschap. Nemen regie over hun eigen
keuzes.. Wat ze ZELF willen, in plaats van
naar andere te kijken.

Door volledig jezelf te zijn, trek je binnen
no time je ideale klant aan die maar al te
graag met je wilt samenwerken. 

Je voelt in elke cel van je lijf
dat je klaar bent voor méér…

Stel je eens voor hoe het zou zijn? Vaker
achterover leunen en je nieuwe leads en
klanten zien binnenstromen, puur door
jezelf te zijn? 

Zodat je meer vrijheid hebt om leuke
dingen te doen voor jezelf of met je gezin?

Let’s go!

Jouw energie is de enige 
gouden troef in je bedrijf 
en dient als ware
klantmagneet. 

Liefs, Mariska
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Wie ben ik?
Hi Mariska hier! Woonachtig in het
pittoreske Delft. Gek op  mijn twee katten
Dicky en Noa. Verder dol op mijn
verzorgpaard en ben diehard saunafreak. 

Daarnaast super direct, eerlijk, nuchtere
dodo, zéér praktisch, strategische denker,
echte funnel freak, HSP-er, intuïtief en
hoge dosis energie.
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Ik help ambitieuze en gedreven
vrouwelijke coaches en
kennisondernemers met een enorme
groeiambitie hoe ze een systeem bouwen
dat vóór ze werkt en keer op keer nieuwe
leads en klanten oplevert.

Ik wil je leren te gaan staan én te kiezen
voor je EIGEN SYSTEEM waar JIJ blij van
wordt. Zonder dat je in een systeem (van
een ander) wordt ‘geduwd’ die totaal niet
voor je werkt of bij je past.
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Continue werd ik in een bepaald systeem
geduwd en liep ik mezelf totaal voorbij. 

Ik handelde naar wat anderen van mij
verwachten en vroegen. Want ja, bang
voor afwijzing (duh, hallo!). Ik kon moeilijk
nee zeggen of mijn grenzen aangeven. 

Ik werd vroeger enorm
gepest. Daardoor voelde ik
me niet gezien of gehoord. 

Mijn verhaal

En toen gebeurde het: 
Pats Boem – hello burn-out! 

Ik voelde en zag dingen altijd al anders
dan anderen. Alsof ik er niet echt tussen
of bij hoorde. Ik viel daardoor buiten de
groep. Voelde me alleen en eenzaam. 

De maatschappij vraagt van alles van je.
Maar ja ‘je moet’ wordt je vertelt. 

Ik leerde anders naar mezelf en het leven
te kijken. Ik leerde weer VOELEN en te
luisteren naar mijn onderbuikgevoel. Iets
wat ik al die jaren had weggestopt. 

Intuïtief ondernemen: dat pas ik 300% in
mijn bedrijf toe en help ik mijn klanten
ook mee. Leren voelen en keuzes maken
die passen bij wie ze zijn en wat ze willen
bereiken.

Mijn keerpunt

Ineens viel het kwartje: ik
ben hoogsensitief (HSP) 
en mulitpassionate! 

http://www.topgemerkt.nl/
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Wie ben ik?

Toen ik in 2017 mijn onderneming startte
had ik totaal geen focus, plan of strategie.
Ik had zelfs nog 0 mensen op mijn
mailinglijst! Laat staan dat ik wist waar ik
mijn eerste klanten vandaan moest halen. 

Lang heb ik zelf lopen
aanrommelen én zonder
resultaat: geen klanten 
en geen vrijheid. 

TopGemerkt

Ik wilde een eenvoudig systeem dat vóór
mij werkte en moeiteloos klanten
opleverde, zonder moeilijk gedoe. 

Ik gaf duizenden euro's uit
aan een businesscoach en
funnel marketing traject. 
En het domme was, dat ik mij heb laten
overhalen om dit traject te volgen wat
eigenlijk totaal niet bij mij paste.

Wederom werd ik niet gezien of gehoord.
Er werd niet gekeken naar wat ik wilde en
welke strategie ik nodig had. 

Het roer ging  om. Ik zag andere ambities
en het was een  flinke zoektocht. 

Dingen DOEN die ik doodeng vond en
andere nooit zouden doen. Ondernemer
worden! Zo startte ik mijn eigen bedrijf.

Conclusie: het voelde echt aan als een -
one-size-fits-all- formule. De funnel
werkte letterlijk voor geen ene meter en
leverde mij geen enkele euro's of klanten
op. Super frustrerend. Puur ook omdat
mijn eigen energie er niet opzat. 

Ik downloadde het ene e-book na het
andere. Deed mee met allerlei (gratis)
trainingen. Schreef mij in voor tientallen
webinars. In de hoop dé gouden formule
tegen te komen die mij meer klanten zou
opleveren.

Helaas! Ik was zo overweldigend door de
online jungle. Ik zag door de bomen het
bos niet meer.

Iets herkenbaars voor jou?

Het werd tijd voor  een heldere strategie
en systeem die me hierbij kon helpen.

Want met mijn gevoelige voelsprieten en
een kop die overloopt met honderd
ideeën (ja hallo multipassionate!) moest
er meer rust en focus in mijn bedrijf
komen. 

Ik begon er daarom ZELF
meer in te verdiepen.

Ik startte met het opzetten
van mijn eigen online
klantreis die ik vertaalde
naar een geautomatiseerde
salesfunnel.

http://www.topgemerkt.nl/


Wie ben ik?

Ik creëerde een e-book als eerste
weggever. Deze werd meteen boven
verwachting meer dan 500x gedownload. 

Vrij snel daarna lanceerde ik een 5 daagse
Instagram Challenge met 120
enthousiaste deelnemers. Hierdoor kreeg
ik veel nieuwe klanten erbij.

In de tussentijd heb ik nog meer e-books,
challenges, masterclasses en online
trainingen ontwikkeld. Waarmee ik zowel
betaald als organisch veel mensen hebt
bereikt.

Binnen no time had ik
meer dan 1000 mensen op
mijn mailinglijst en maakte
ik een vliegende start met
mijn bedrijf..
Dit is óók mogelijk voor jou...

En, door het creëren van deze funnel stuur
ik wekelijks een e-mail en verkoop ik mijn
online trainingen en coachtrajecten.

Ook als ik weer een masterclass
organiseer hoef ik maar een mail te sturen
of van me te laten horen via de socials en
hoppa gemiddeld 50 man melden zich
direct aan. 

Zonder er te veel moeite
voor te doen of (te)veel 
geld te investeren.

Door mijn jarenlange ervaring met het
werken met salesfunnels ben ik tot de
conclusie gekomen dat elk bedrijf een
andere klantreis, salesfunnel en strategie
nodig heeft wat vooral bij jou als
ondernemer past. Maatwerk dus!

Graag help ik jou met het opzetten van
een systeem dat 150% bij jou past en vóór
je MAG gaan werken. Zodat het je meer
leads op je mailinglijst en klanten
oplevert.
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STAPPENPLANSterke Salesfunnels
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Hoe bouw je een systeem die keer op keer vóór je werkt en je moeiteloos 
en bijna automatisch klanten oplevert? Laten we bij het begin beginnen... 

Een funnel wordt ook wel een visuele
‘omgekeerde verkooptrechter’ genoemd.
Je kan het zien als een geautomatiseerd
systeem. Waarbij het jouw taak is om je
nieuwe bezoeker of volger stapsgewijs op
te leiden tot betalende klant.

Je neemt als het ware die persoon aan de
hand mee. Vanaf het eerste moment dat
die persoon in aanraking komt met je
bedrijf, tot het moment dat die
(terugkerende) klant bij je wordt. 

Vergelijk het even met het finale spel van
Marble Mania. Bovenaan de trechter zitten
300 knikkers. Halverwege de trechter
gaan er nog maar 50 door en aan het
einde wint er slechts 1 bal. Zo werkt je
funnel systeem ook voor jou.

Salesfunnels inzetten voor je bedrijf, hoe werkt dat?

Een salesfunnel; 
wat is dat eigenlijk? 

Daarom is het belangrijk
om een goede online
klantreis (vanuit de klant
gezien) in te richten op je
eigen manier en te
implementeren naar een
winstgevende salesfunnel
(vanuit de ondernemer
gezien).

Een salesfunnel bestaat uit verschillende
onderdelen die met elkaar moeten
samenwerken. Dit stappenplan geef ik je
in dit e-book.

Bij een funnel draait het juist om
persoonlijke verbinding maken en EERST
een relatie opbouwen met je doelgroep.
Zorgen dat je vertrouwen bij ze wint vóór
je jouw producten verkoopt!

Het grootste doel van je funnel is je
potentiële klant eerst zo goed mogelijk
helpen door véél waarde te geven. Een
belangrijke regel hierbij is: ‘eerst zaaien,
dan oogsten’. 

De salesfunnel is meer een rechte lijn met
begin- en eindpunt, met als doel: een
aankoop. De klantreis is een beleving en
begint al voor het beginpunt en loopt
door na aankoop. Daardoor keren klanten
mogelijk ook terug.

Waarom heb je een
salesfunnel nodig?
Een salesfunnel is echt een
must-have voor je bedrijf.

Je hoeft namelijk niet continue zichtbaar
te zijn. Social Media helpt je juist (als
strategie) je funnel systeem te versterken.

Je product kan nog zo goed zijn, maar als
je salesfunnel niet goed in elkaar steekt,
dan gaat het niet voor je werken en loop
je klanten en omzet mis. 

– Denk aan een wandelroute; als de
kleurborden verkeerd zijn neergezet, loop
je automatisch de verkeerde route. 

Zo werkt het ook in je eigen funnel. 
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STAPPENPLANSterke Salesfunnels

Zijn dit geen redenen genoeg? Heb je geen idee 
waar te beginnen? Je leest het in dit stappenplan. 

Social Media
Blogs 

Content
Website
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Voordelen van een salesfunnel

Een doorlopende klantenstroom en omzet;
Meer groei, rust, focus en vrijheid;
Potentiële klanten leren je kennen, zodat ze
sneller klant bij je worden;
Verdubbeling van je e-maillijst, zodat je
meer verkoopt;
Waarde leveren voor je doelgroep en
hiermee automatisch een fanbase opbouwt;

Je bent niet afhankelijk van Social Media;
Je business loopt automatisch door óók
al ben je zelf niet fysiek aanwezig;
Vanuit vertrouwen en persoonlijke
verbinding een band met je ideale klant
opbouwen;
Je filtert de geïnteresseerde mensen
met wie JIJ écht wilt samenwerken.

onbekende / 
potentiële klant

betalende klant

leads

interesse

verkoop

klanten

fans

http://www.topgemerkt.nl/


1Doel & Doelgroep

Wie is je ideale klant?
Waar ligt je ideale klant wakker van?
Welke oplossing heb jij te bieden?
Wat heeft je ideale klant op dit
moment nodig?
Wat zijn de interesses, problemen,
verlangens van deze persoon?
Hoe kun je deze persoon aantrekken? 
Waar vind je deze persoon?
Wat is het gewenste resultaat van je
ideale klant?

Voor je de klantreis uitstippelt en vertaalt
naar je salesfunnel, moet je jouw
doelgroep zo helder hebben als de stip op
de horizon. 

Als jij weet tegen wie je praat, voelt je
ideale klant zich beter begrepen, gezien,
gehoord, kan zich in jouw verhaal
herkennen en voelt op die manier sneller
een klik met jou. Dat schept een
vertrouwensband en vertrouwen,
verkoopt!

Kruip echt in de huid van je klant. Stel
onderstaande vragen om je doelgroep
nog beter in kaart te krijgen: 
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De juiste route
uitstippelen voor je
doelgroep

Uiteraard is het ook belangrijk te weten
wat je doel van je salesfunnel is. 

Wat wil je met je salesfunnel bereiken?
Wil je x-omzet draaien per jaar? x-aantal
verkopen van je online training of
groepsprogramma? Of juist sturen op
aanvragen voor je
kennismakingsgesprek? 

Het doel van je
salesfunnel bepalen

Kiezen is gekozen worden.
Richt je op één specifieke
doelgroep en ga ervoor!

Als je deze doelen inzichtelijk maakt, weet
je wat er voor nodig is om de funnel aan
de voorkant continue te vullen met
nieuwe leads. Want hoeveel leads heb je
per maand nodig om je
klantenaantal/omzetdoel te behalen?

Maar ook vragen als; wat mag één lead
kosten, hoeveel levert één klant je op, wat
is dan het conversiepercentage?  

Als je dit helder hebt, dan weet je precies
wat de salesfunnel je oplevert en kost.

http://www.topgemerkt.nl/
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2Productaanbod & Productladder

Via je funnel stuur je jouw productaanbod
in logische volgende aan. De funnel start
met je gratis weggever en je duurste
aanbod komt als laatste in je salesfunnel
terecht. 

Op deze manier neem jij je ideale klant
letterlijk stapsgewijs, laagdrempelig en
behapbaar mee op reis en help je mee in
zijn of haar transformatieproces.

De meeste ondernemers die ik coach
hebben wel een productaanbod, alleen…

#1 – EEN OVERKILL AANBOD:
Te veel producten of diensten, continue
nieuwe producten maken, daardoor
overweldigend, geen structuur of focus.

#2 – GEEN CONCREET AANBOD:
Wel iets staan, durven niet te kiezen,
twijfelen, sluit niet aan bij hun doelgroep,
doen maar wat.

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

Productaanbod in
logische volgorde

Voor jezelf: zodat je structuur,
overzicht en focus hebt op één ding. 
Voor je klant: zodat je een logische
route uitstippelt die laagdrempelig
voelt. 

Zo adviseer ik je de KISS-methode: 
Keep. It. Super. Simpel. 

Voorbeeld:
Denk aan een autoreis naar Zuid-Frankrijk
mét tussenstops. Goed vol te houden. Niet
meteen overweldigend of een te lange zit
in één keer. 

REIS 1: Rotterdam-Parijs-Grenoble-Marseille.
REIS 2: Rotterdam-Marseille in ‘one-go’.

Dit werkt ook zo met jouw klantreis. Ga
niet meteen van 0 naar 2000 euro. Maar
biedt ze eerst een leuk product aan van 47
euro. 

Vanuit daar kan je ze mee op reis nemen
naar een vervolgproduct. Denk aan een
coaching traject van bijvoorbeeld 497
euro.

Jouw klantreis

People don’t buy
products and services

anymore. They buy
relationships and stories.

  
- Seth Godin -

http://www.topgemerkt.nl/
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2Productaanbod & Productladder

Een product onder de 47 euro is
makkelijker te verkopen dan een product
van 497 euro. Hoe hoger de investering,
hoe spannender het is voor jouw ideale
klant om geld naar je over te maken. 

Daar zijn dan ook veel meer (persoonlijke)
contactmomenten voor nodig. Geef je
doelgroep de tijd en ruimte om je eerst
beter te leren kennen, via de KNOW-LIKE-
TRUST fases. 

Hogere investering,
hoe spannender Plaats je productaanbod daarna visueel in

een productladder. Dit maakt meteen
inzichtelijk in welke volgorde je jouw
producten kan aanbieden. 

Waar je begint met je gratis weggever,
opvolgend en oplopend in prijs en waarde
van je producten. 

De productladder bestaat uit een aantal
fases. Om een succesvolle salesfunnel te
maken, heb je in ieder geval een gratis
weggever en hoofdproduct nodig. 

Productladder

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

Zo kan het zijn dat de één via Instagram
meteen in je CORE of PREMIUM traject
stapt. Waarbij de ander eerst nog 5
maanden of zelfs wel 2 jaar in de GRATIS
en ENTRY fase blijft. 

Dit voordat ze je genoeg vertrouwen en
super enthousiast over je zijn om door te
reizen naar je CORE of PREMIUM.

http://www.topgemerkt.nl/
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If  you always 
do what you've

always done,
you' l l  always 

get  what you've
always got.
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3Creëer een waanzinnige weggever

Zorg voor een weggever die echt
waardevol is. Het is voor je ideale klant de
eerste kennismaking met jou en je bedrijf. 

Zorg daarom voor een goede eerste
indruk en écht het wow-effect. Een flut-
weggever werkt eerder averechts!

Wees zeker niet bang om in je weggever
‘teveel’ waarde weg te geven. Mensen
betalen JOU uiteindelijk voor je
persoonlijke begeleiding.

Zorg ervoor dat ze maar één antwoord
willen geven: JA, hier wil ik mijn naam en
e-mailadres voor achterlaten!

E-book

Quiz

Checklist

Challenge

Online training

3 daagse videoserie

Webinar/Masterclass

Kennismakingsgesprek
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Nu je jouw strategisch productaanbod in logische volgorde
hebt samengesteld, maak je jouw waanzinnige weggever!

Een goede weggever is JOUW START punt
om je ideale klant in je funnel te krijgen. 

Een weggever heeft één hoofddoel:
continue nieuwe leads (potentiële
klanten) verzamelen op je mailinglijst. Je
geeft iets gratis weg (jouw
kennis/expertise) in ruil voor een naam en
e-mailadres. 

Daarnaast geef je met je weggever je
ideale klant de mogelijkheid om jou op
een laagdrempelige manier te leren
kennen. Je werkt aan een het opbouwen
van een bijzondere persoonlijke relatie.

Gratis weggever: jouw
start punt om je ideale
klant aan te trekken!

Zorg voor een 
wow-weggever!

Kijk naar wat JIJ leuk vindt en wat óók
past bij jouw ideale klant.

Wat voor weggever
kan je maken?

Alleen, hoe kan iemand nu 
je weggever aanvragen? 

Wat zou het voor jou betekenen als je jouwWat zou het voor jou betekenen als je jouw

eerste 1000 kwalitatieve e-mailadresseneerste 1000 kwalitatieve e-mailadressen

binnenhaalt met jouw waanzinnigebinnenhaalt met jouw waanzinnige

weggever? Wat zou dit je opleveren?weggever? Wat zou dit je opleveren?

http://www.topgemerkt.nl/
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4Websitepagina's
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Om je salesfunnel vóór je te laten werken heb je een aantal
websitepagina’s nodig die met elkaar samenwerken.

1 optie: converteren!
Deze pagina’s heb je minimaal nodig:

Zorg bij alles voor één focus!

Géén hoofdmenu;
Géén andere linkjes tussendoor;
Géén linkjes naar je socials.

Zorg dat je bezoeker op deze pagina’s één optie heeft: CONVERTEREN, zoals: downloaden,
aanmelden, aanvragen of een product aanschaffen.

Zorg voor zo min mogelijk afleiding op deze pagina. 

Je weet dat jouw bezoeker al geïnteresseerd is in jouw dienst of product. Je wilt de
aandacht vasthouden, met zo min mogelijk afleiding om deze lead binnen te halen! Zorg
dat je jouw lezers in beweging krijgt, zodat je een dikke vette 'JA!' krijgt! 

Waar gaan die ‘naam en e-mailadres gegevens’ van je klant nu naar toe?

OPT-IN PAGINA#1
De opt-in pagina is waar men
je weggever kan downloaden.
Laat in één oogopslag zien
WAAROM je doelgroep je e-
book zou moeten aanvragen en
wat men zoal kan verwachten.
Plaats op deze pagina je
inschrijfformulier, zodat men
zich kan inschrijven voor je
weggever.

BEDANKPAGINA

Bevestiging van aanmelding
Doe hier een One Time Offer
(OTO) – bv. je instapproduct
Plaats je Social Media
kanalen of uitnodiging voor
je community
Reviews of een uitnodiging
voor een matchcall

Zodra men zich heeft
ingeschreven voor je weggever,
stuur je ze naar een
bedankpagina. Deze
bedankpagina kan je op
verschillende manier inzetten. 

VERKOOPPAGINA

Dit noemen we dus ook wel de
salespagina. Op deze pagina
verkoop je letterlijk een
product en omschrijf je echt
het probleem, het gevolg en de
oplossing. Ook reviews van
klanten, FAQ en natuurlijk een
koop-button.

#2 #3
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Een salesfunnel begint ook met het
opbouwen van je mailinglijst. Zorg voor
een continue stroom aan nieuwe leads. 

Het gaat er niet om dat je ‘veel’ mensen
op je mailinglijst hebt staan. Je kan beter
1000 kwalitatieve mensen op je lijst
hebben, dan 5000 waar je voor betaald en
die nooit iets bij je zullen afnemen. Super
zonde natuurlijk!

MailBlue is niet gratis. Ik geloof oprecht
dat dit écht jouw investering waard is om
te maken in je bedrijf. Een e-maillijst
beheer je ZELF. Je bent niet afhankelijk
van alleen Social Media, Facebook en
Instagram.

Als we het hebben over een geautomatiseerd e-mailmarketing-systeem, dan is mijn favoriet
absoluut: MailBlue. MailBlue (partner van ActiveCampaign en is hetzelfde) is super
gebruiksvriendelijk met een Nederlandse helpdesk. Uiteraard zijn er meer emailsoftware
systemen zoals: MailChimp, ConvertKit en MailerLite. 

5Geautomatiseerd Systeem

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt

Als je ideale klant zich heeft ingeschreven voor je weggever,
komt hij of zij in je e-mailmarketingsysteem, je mailinglijst!

Geautomatiseerd systeem

Gebruiken als klantsysteem (contactpersonen)

Nieuwsbrieven versturen (campagnes)

Je funnel versterken met automatische mails (automations)

Contactpersonen labels meegeven om alles beter te volgen (tags)

Wat kan je met MailBlue?

Zorg voor een kwalitatieve e-maillijst

Heb jij nog niet z’n supersysteem als MailBlue? 
Vraag dan vandaag nog je gratis 14 dagen proefaccount aan! 

Dankzij e-mailmarketing kan jij echt een
persoonlijke relatie opbouwen met je
ideale klant. Waarmee jij ze meeneemt in
hun uitgestippelde reis die jij behapbaar
voor ze maakt.

TIP:
Check regelmatig de uitschrijvingen. Niet
huilen, maar maak een vreugdedans. De
mensen die zich uitschrijven zullen nooit
klant bij je worden. Verwijder deze
uitschrijven meteen van je lijst (dat
gebeurd dus niet automatisch!). Zorg bij
elke e-mail die jij verstuurd voor een
uitschrijflink. Zodat men zichzelf kan
uitschrijven.

http://www.topgemerkt.nl/
http://login.mailblue.nl/proefaccount?ref=34
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If  you are not
seeing the email

channel  as a money
making machine,

you have the wrong
strategy.

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt
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6Opvolgmails

Nu je van je ideale klant zijn of haar e-
mailadres hebt, moet je er nog wel iets
mee doen! 

Zorg daarom eerst voor het opbouwen
van vertrouwen en hou deze persoon
‘warm’.

Om van een onbekende een betalende
klant te maken zijn er minimaal 7-300
contactmomenten nodig. 

We zijn tegenwoordig erg wantrouwend
en hebben meer tijd nodig om iemand te
leren kennen én te vertrouwen. Uiteraard
hoeven deze contactmomenten niet
allemaal via de funnel te verlopen.

Want voor een aanbod van €2500,- zijn
meer contactmomenten nodig dan voor
een aanbod van €100.

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt

Yes, je weggever is nu te downloaden. Alles staat gereed. 
Laat die downloads en klanten maar komen.

Op dit punt zie ik het vaak mis gaan! Veel
ondernemers denken dat het ‘klaar’ is
zodra men het e-book heeft gedownload.

En nu, klaar of wat?

Contactmomenten

NOPE. Ik ga je vertellen dat 
‘dé officiële reis’ hier pas ECHT begint!

Ga in gesprek en maak connectie met je
potentiële klant. Stel jezelf voor, vertel
jouw unieke verhaal en waarom jij jou
doelgroep kan helpen. 

Ga in gesprek!

Wees niet bang om jezelf te laten zien.
Jezelf kwetsbaar opstellen zorgt ook voor
meer verbinding. Mensen kopen van
mensen en niet van machines. Geef je
bedrijf een echt gezicht. 

Geef extra toffe tips waar ze meteen mee
aan de slag kunnen. Laat ze zien dat jij
echt de expert bent in jouw vakgebied.
Dat ze echt voelen dat JIJ weet waar je
het over hebt. 

Wanneer deze e-mailreeks strategisch en
logisch op elkaar aansluit, zul je zien dat
het makkelijker is om je lead te
overtuigen hun portemonnee voor je te
trekken.

Ook in het proces daarna is e-
mailmarketing een perfecte manier om
aan een goede klantrelatie te werken en
je bestaande klanten tevreden te houden.

Vind je e-mailen en e-mailmarketing
eerder spammerig, verkoperig of
opdringerig overkomen?  

ONTHOUD ÉÉN DING:
Je VERKOOPT niet, je hebt een PRODUCT
die andere VERDER HELPT. Zie het op die
manier. Zie het niet als ‘sales’. Laat juist
van je horen en wees niet bang om jouw
toffe aanbod onder de aandacht te
brengen!

http://www.topgemerkt.nl/
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Aan de hand van die analyses kun je de
funnel optimaliseren. Vraag jezelf hier bij
af wat je kunt verbeteren om nog meer
klanten te krijgen.

Je kan op die manier kijken hoe je de
funnel kan optimaliseren. Kijken welke
content goed aanslaat. Of waar je
mogelijk nog teksten of de verkooppagina
kan verbeteren.

Want even voor de duidelijkheid. Net als
ondernemer ben je continue in beweging. 

Dat betekent ook voor je salesfunnel, die
is nooit af! Blijf altijd je resultaten testen.

7Testen, Analyseren en Optimaliseren

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt

In dit e-book heb je geleerd dat meerdere elementen samen
moeten werken om je funnel vóór je te laten werken. 

Na 10-30 nieuwe leads in je funnel kan je
niet meteen de conclusie trekken of je
funnel werkt. 

Ik raad je aan minimaal 100-250 leads door
je funnel te laten stromen. Dan pas kan je
zeggen of je salesfunnel winstgevend voor
je is.

Want, als jij je product of aanbod niet
(direct) verkocht krijgt, wil dit niet zeggen
dat je product niet goed is. Waardoor je
weer een ander aanbod gaat maken.

Het is belangrijk om te analyseren hoe je
leads door je funnel lopen. Waar
eventueel lekgaten zijn om deze te
verbeteren.

Wanneer is je
salesfunnel
winstgevend?

Kijk zoal naar:
Je conversiepercentage van je opt-in pagina?

Worden je mails geopend? Welke wel/niet/minder?

Uit welke mails ontvang je uitschrijvingen?

Welke mail levert je verkopen op?

Waar kan ik mijn content nog verbeteren?

Hoeveel sales krijg ik uit mijn verkooppagina?

Funnel optimaliseren

http://www.topgemerkt.nl/
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CONSISTENCY 
IS KEY
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KEEP. IT. SUPER.
SIMPEL (KISS)

IK INVESTEER EN 
LAAT ME COACHEN 

GELOVEN 
IN JEZELF

Een onoverwinnelijke mindset is zo belangrijk.
In jezelf geloven, zelfvertrouwen hebben en
uitstralen dat je er mag zijn. Kijk vooral naar
JEZELF. Volg je eigen pad. Ook al is dat soms
een uitdaging. 

Ga je niet vergelijken met andere. Dat maakt
je vaak zéér onzeker, je stagneert en verliest je
eigen creatieflow. Als jij niet in jezelf gelooft,
hoe kan je ideale klant dat dan wél doen? Go
for it!

Hieronder een overzicht van mijn 4 grootste business geheimen 
die mij helpen om mijn bedrijf continue te laten groeien.

Als er iets is dat ik heb geleerd de afgelopen
jaren, is het werken met de KISS-methode.
Keep. It. Super. Simpel. 

We zijn geneigd continue nieuwe dingen te
maken, creëren en te verkopen. Ik ben hier
zeker ook schuldig aan. Maar het resoneert in
een overkill qua aanbod en hierin heb je geen
overzicht meer voor jezelf en naar je klant toe. 

Bij te veel keuzes en opties, verkoop je ook
niks. Hou alles écht SUPPPERR SIMPEL.

Ondernemen is een vak apart. Maar één ding
is hier echt waar: consistentie is echt de
sleutel tot succes. 

Herhaling van je aanbod. Herhaling van wat je
doet. Herhaling waarom je het doet. Is goud
waard. Maar ook ‘niet opgeven’. Gewoon
doorzetten. De aanhouder wint. 

Geloof in het principe ‘eerst zaaien dan
oogsten’. Een bedrijf runnen kost tijd en
energie. Denk ik oplossingen en uitdagingen
in plaats van problemen. 

Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven
ontwikkelen. Daarom investeer ik in mezelf en
in mijn bedrijf. Ik heb inmiddels duizenden
euro’s (met klammende handjes!) uitgegeven
aan jaarprogramma’s, coaching en andere
trajecten. 

Deze kennis deel ik nu met mijn klanten. Een
win-win situatie. Ook ik heb zo mijn
onzekerheden, twijfels of moeite met keuzes
maken. 

Graag laat ik mij coachen door iemand die al
verder is dan ik. Het laat mij sneller groeien,
het is leuker en samen bereik je gewoon meer
dan alles maar alleen doen. 

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt

BONUSMijn 4 business geheimen die 
mijn bedrijf laten groeien!

http://www.topgemerkt.nl/
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Hoppakee..
Aan de slag!

E-book | In 7 stappen meer leads en klanten met je salesfunnel | TopGemerkt

In dit e-book heb je geleerd welke
stappen je nodig hebt om je eigen
systeem te bouwen die keer op keer vóór
je werkt en je meer leads en klanten
oplevert!

Je hebt helder wie je ideale klant is en wat
je wilt bereiken met je salesfunnel. 

Daarnaast heb je een productaanbod die
je op een logische volgorde aanbiedt.
Waarbij je een gratis weggever hebt, zoals
een e-book. De bijbehorende
websitepagina’s staan klaar. 

Vervolgens help je je ideale klant door de
diverse klantreis fases via je e-mailreeks.
Waarbij je een vertrouwensrelatie
opbouwt met je ideale klant, zodat
verkopen daarna makkelijker wordt.

Als laatste bekijk je hoe je meer leads in je
salesfunnel krijgt en test je de werking
van je funnel, om deze weer verder te
kunnen optimaliseren.

http://www.topgemerkt.nl/
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EN NU?De volgende stap..

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

Dan is de aanvullende online ‘Salesfunnel Secrets’ videotraining echt iets voor jou! 

Zoals je hebt geleerd is dit mijn instap-product voor jou. Het is bedoeld zodat je mij beter kan
leren kennen en we een persoonlijke relatie met elkaar kunnen opbouwen. Daarom bied ik hem
nu tijdelijk aan, omdat je dit e-book hebt gedownload.

Weet jij een succesvolle salesfunnel te bouwen met de 7 stappen uit het e-book. 
Deze stappen leveren mij nu via de automatische piloot meer klanten én omzet op.

Waarom je funnel een ware ‘selectiemiddel’ is, zodat je alleen de allerleukste klanten
aantrekt die maar al te graag hun portemonnee voor je trekken!

Het funnel proces waarmee jij een onbekende persoon opleidt tot betalende klant. 

Hoe je voor jouw bedrijf een strategisch productaanbod maakt die verkoopt. 

Werkboek inclusief bonusvideo met een handige visuele funneltool om je eigen 
salesfunnel visueel inzichtelijk te maken. 

Enthousiast over
salesfunnels geworden? Susan Wind deed mee en vertelde 

mij het volgende over de training:

Ik heb met de video van Mariska een
geweldige en heldere uitleg gekregen hoe

ik een klantreis kon opzetten. Hiervoor
had ik geen idee en deed ik maar wat

zonder hier goed over na te denken. Er zat
geen logische volgorde in en nul resultaat.
Ik verkocht bijna niks. Met behulp van de
video snap ik nu hoe het werkt en wat ik

altijd heb fout gedaan. Dankjewel Mariska!

KOOP TRAINING

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

Start dan nu met deze training.

In de videotraining:

http://www.topgemerkt.nl/
http://www.topgemerkt.nl/aanbod-klantreis-training

