
Online verkopen op je slippers/pantoffels

Voor de nieuwe generatie Webinar Kings & Queens!



Je onweerstaanbare aanbod



Bekijk het werkdocument van de les de 

waardepropositie nogmaals



Wat zijn de voordelen van de voordelen van 

je product of dienst?



Wat is het resultaat dat je biedt?



Vertel wat je product voor ze zal betekenen, 

welke transformatie ze doormaken



Waardepropositie

Mijn voorbeeld: door deze training te volgen bespaar 

je heel veel tijd en frustratie doordat je er een 

leeromgeving bij krijgt. 

Dit betekent dat je online training sneller ontwikkeld op 

deze manier en je kunt deze eerder op de markt 

brengen dan je concurrent.



Mijn voorbeeld: je krijgt contact met gelijkgestemde 

ondernemers, waarmee je kunt sparren en ideeën 

uitwisselen. Hierdoor blijf je gemotiveerd en steeds 

uitgedaagd volgende stappen te zetten in je 

ontwikkeling.



Mijn voorbeeld: doordat je je online training leert in te 

stellen zodat deze op de automatische piloot gaat 

draaien, hou je tijd over, weg met uurtje factuurtje!



Wat is jouw waardepropositie?



Maak het aanbod onweerstaanbaar door 

het product te stapelen met andere 

relevante producten die je als bonus geeft



• Facebook Community 

• Groepscoaching( Zoom/ Go toMeeting)

• Skype sessies

• Vraag en antwoord webinars

• Masterclasses

• Vip Trainingsdagen

• Boeken over het onderwerp

• Ticket voor event/ seminar van een collega ondernemer of jezelf

• Aanverwante (online) trainingen (kun je ook inkopen bij collega’s)

• Whatsappgroep

• Voicemailservice

• Real life training

Bonus-inspiratie
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+ bonussen

Online Business Masterclasses twv € 1350,-

E-book de Klantmagneet twv € 15,95

Product afbeelding voor je online training € 47

2 online workshops weggever creatie € 497

voor de aanmeldingen tijdens het webinar: 

Online business basis twv € 997,-

Meld je aan: dewebacademie.nl/aanbod



Stroom aan e-mails:  

Je wordt constant door mij geïnspireerd

24 uur per dag beschikbaar: 

Ik ben er persoonlijk om je te coachen

✗

✗

✗



Bonussen

Deze + deze + deze extra bonus krijg je erbij als je nu beslist deel 

te nemen

Als je het allemaal bij elkaar optelt  dan kost het je: 

noem een heel groot bedrag

Noem de reden waarom er je nu een speciaal aanbod hebt. 



Omdat je: 

Het webinar hebt gevolgd

Het mijn verjaardag is

Het koningsdag is

….



Stapelen

Naast dat het nu… euro kost krijg je er ook nog dit bij:

Bonus 1

Bonus 2

Bonus 3



+ bonussen

Online Business Masterclasses twv € 1350,-

E-book de Klantmagneet twv € 15,95

Product afbeelding voor je online training € 47

2 online workshops weggever creatie € 497

voor de aanmeldingen tijdens het webinar: 

Online business basis twv € 997,-

Meld je aan: dewebacademie.nl/aanbod



Aanbod

Verwijs naar je betaalpagina



Aanbod

Maak gebruik van schaarste met een tijdlimiet



Aanbod

Plaats afteller erop maar een half uur beschikbaar



Aanbod

Er zijn maar zoveel bonussen beschikbaar


