
Break even Funnel



Stap 1 is je weggever



Stap 2 bepaal het resultaat

✓ Bedenk 3 resultaten die je wilt bieden in je gratis weggever 



Stap 3 naam

✓ Goede resultaat gerichte naam: blueprint, formule, 

checklist, stappenplan

✓ Los het eerste probleem op



Stap 3 naam

✓ Goede resultaat gerichte naam: blueprint, formule, 

checklist, stappenplan

✓ Het lost dit en dit en dit op: waarom je x x x niet kan 

bereiken

✓ Los het eerste probleem op



Stap 3 naam

✓ Goede resultaat gerichte naam: blueprint, formule, 

checklist, stappenplan

✓ Lost dit en dit en dit op: waarom je x x x niet kan 

bereiken

✓ 3 saboterende gewoontes die je als ondernemer 

weerhouden om door te breken naar je volgende 

niveau

✓ Los het eerste probleem op



Stap 4 welke resultaten bied je

✓ Goede resultaat gerichte naam: blueprint, formule, 

checklist, stappenplan

✓ Lost dit en dit en dit op: waarom je x x x niet kan 

bereiken

✓ 3 saboterende gewoontes die je als ondernemer 

weerhouden om door te breken naar je volgende 

niveau

✓ Los het eerste probleem op



Stap 5 bepaal de inhoud van de weggever 

✓ Goede resultaat gerichte naam: blueprint, formule, 

checklist, stappenplan

✓ Lost dit en dit en dit op: waarom je x x x niet kan 

bereiken

✓ 3 saboterende gewoontes die je als ondernemer 

weerhouden om door te breken naar je volgende 

niveau

✓ Los het eerste probleem op

✓ Uiteindelijk 10 pagina’s 

inclusief

over de auteur

Inhoudsopgave

Case study



Stap 6 is bedenk het betaalde aanbod 

Je hebt eerst je gratis product en er moet echt een link zitten naar het volgende product 

Voorbeeld

Social media planner

Leidt naar veel 

klanten

Mini – cursus hoe kan 

ik schaalbaar 

ondernemen

Is het logisch? Is er echt een link?



Stap 6 is het linken naar je betaalde aanbod 

Je hebt eerst je gratis product en er moet echt een link zitten naar het volgende product 

Voorbeeld

Social media planner

Leidt naar veel 

klanten

Mini – cursus hoe kan 

ik schaalbaar 

ondernemen

Moeten ze dit ECHT hebben?



Creëer je product 17 - 47 euro

Bijvoorbeeld

✓ Mini – cursus van 4 lessen

✓ Een goed e-book

✓ Een masterclass

✓ Een opgenomen workshop met werkboeken

Stap 6 is het linken naar je betaalde aanbod 



Webinar 
advertentie

Bedankpagina 
aanbod e-

book voor  9,99

Omzet e-book 
terug in 

Facebook





Juni 2019

Ik 
adverteerde 
voor 455 euro 

op mijn 
Social Media 

Plan op 
Facebook. 

Ik kreeg 
daarmee 553 

nieuwe 
mensen op 

mijn e-maillijst 
en verkocht 

20 keer mijn 
mini cursus 
Schaalbaar 

Ondernemen 
voor 25 euro. 

Drie van 
deze nieuwe 

lezers 
schreven zich 

ook nog in 
voor mijn live 

betaalde 
workshop 

van 35 euro 

waar er 
direct één 
deelnemer 
besloot om 

aan mijn 
traject van 
2500 euro 

mee te gaan 
doen.



Voorbeeld van Claudia Krumme - Counselor



Wat kun jij aanbieden als one time offer?

Funnel



Voorbeeld mini-cursus Schaalbaar Ondernemen 

25 euro

4 lessen

Les  1 

Tijdswinst

Video 1

Werkboek

Les 2 

Standaardiseren en 

van meerwaarde 

worden 

Video 1

Werkboek

Les 3 

Online trainen en 

schaalbare 

ondersteuning 

Video 1

Werkboek

Les 4 

Verkopen lanceren 

webinars en 

e-mailmarketing 

Video 1

Werkboek



Stap 7 is je optin pagina 

Maak je opt-in pagina: een resultaatgerichte kop voor je weggever 

+ inschrijfformulier die je e-mailmarketingprogramma koppelt.



Stap 7 is je optin pagina 

1. 3 saboterende gewoontes die je als ondernemer weerhouden

om door te breken naar je volgende niveau

2. Formulier download nu

3. Probleem 

4.Verlangen 

5. Download het nu

Let op dat je pagina mobiel vriendelijk is



Stap 2 is je optin pagina 

Probleem 

Verlangen 



Reserveer tijd: om je weggever te schrijven & 

werkblad + video's te maken voor in je weggever en betaalde aanbod.



Stap 8 is salespagina voor je aanbod



✓ Dank je voor het downloaden

✓ Voor je daar heen gaat heb ik iets heel speciaals voor je

✓ Een eenmalig aanbod met een speciale prijs

✓ Probleem

✓ Verlangen

✓ Wat het betekent als ze dit oplossen

✓ CTA met tijdelijke korting

Stap 8 is salespagina voor je aanbod



Stap 9 Zet je e-mail teksten in e-mail series



Mail 1 is hier is je download + introductie wie ben jij, wat is je missie, je successen

Stap 9 Zet je e-mail teksten in e-mail series



Mail 2

Gefeliciteerd met het aanvragen van x, ben je er al mee aan de slag gegaan?

De meeste van onze klanten ervaren dat wanneer ze y bereiken dat ze probleem x krijgen

dan is het een goed moment x aanbod + resultaat

want dit is wat er kan gebeuren xxx probleem

En ik heb daar wat op gevonden. 

Door x te leren krijg je resultaat x xx

Dit is wat je leert :

Resultaat 1, 2, 3 

Let op: dit is het laatste moment dat ik dit aanbod aan je toon. 

Doe je mee? Meld je hier aan.

Stap 9 Zet je e-mail teksten in e-mail series



Follow up

E-mail

Dank voor het 

downloaden hier je is 

e-book

Bedankt en hier is de 

link naar je aankoop

bedank pagina met 

aanbod maar kopen 

niet 

Mail 1

bedank pagina met 

aanbod maar kopen 

wel 



Stap 10. Regel een online betaalplatform (Digitale factuur/ Woocommerce)



Stap 11: Schrijf je Facebook advertentie



Stap 12: Plaats je Facebook advertentie



13. Test evalueer en tweak tot je je gewenste resultaat krijgt!

✓ Hoeveel mensen schreven zich in de afgelopen week/maand?

✓ Hoeveel verkopen realiseerde je?

✓ Pas eventueel je teksten aan 

✓ Evalueer opnieuw



Stap 14: Breid uit naar een signatuur online training



Hoog geprijsd

Full support 

Meerdere modules

Heel gedetailleerd

Grote resultaten van de cursisten

Een echte transformatie

Stap 14: Breid uit naar een signatuur online training



Online Succes Academie 2897- 8997 euro

Stap 14: Breid uit naar een signatuur online training



Warme doelgroep

Koude doelgroep                   warme doelgroep                  hete doelgroep

Visuele funnel



Bewust van probleem – koude doelgroep

Verkeer



Bewust van verlangen – Warme doelgroep

Verkeer



Bewust van product – Hete doelgroep

Verkeer







E-book



E-book



Gratis 
E-book

Betaald 
E-book



Webinar 
advertentie

Bedankpagina 
aanbod e-

book voor  9,99

Omzet e-book 
terug in 

Facebook



Webinar 
advertentie

Bedankpagina 
aanbod e-

book voor  9,99

Omzet e-book 
terug in 

Facebook



128 boeken verkocht = 1280 euro

2500 euro in Facebook advertenties geïnvesteerd – 1280 euro =
1220 geïnvesteerd in Facebook:

119.000 euro omzet 



Funnel



Funnel



Funnel



Funnel



Funnel



Waarom ben je hier vandaag?

Als je je product of dienst massaal wil verkopen en 
dat is tot nu toe is het je nog niet gelukt



Je weet dat funnels ook voor jou kunnen werken, 
alleen weet je niet hoe je dit zo kunt opzetten dat 

je echt groot resultaat boekt



Je wilt exact weten WAT en HOE je je funnel
opbouwt zodat je je product veel kunt verkopen



Inkoppertje:

Je wilt vast weten wat je nu nog moet leren zodat 
je snel aan de slag kan met 
super converterende funnel



Dit is wat de meeste mensen doen:



Maar dit is hoe het echt werkt



Briljant 

webinar

E-mailmarketing

Social Media



Optie 1 

De moeilijke weg 

Trial en error

Verwarrend

Optie 2 

Simpel en strategisch



En daarom wil ik je uitnodigen voor
mijn gloednieuwe training 

Online Marketing Succes

Doe mee met mijn 

programma Online Marketing 

Succes



De complete A-Z Online Marketing training die 

je leert een enorm winstgevende webinars te 

geven die je lijst laat groeien met enthousiaste

klanten, waarin je enorme waarde geeft en snel

je producten verkoopt op de automatische

piloot



Dit is wat je leert

















Video lessen

Stap voor stap actieplan hoe je eerste webinar opzet

Mijn voorbeeld webinar waarin in uitleg wat ik doe en 

waarom

De outline van je hoogconverterende webinar. Je leert je 

eigen unieke presentatie te schrijven.

E-mailtemplates hoe je mensen uitnodigt voor je webinar

E-mailtemplates hoe je mensen live in je webinar krijgt

E-mailtemplates hoe je mensen op kunt volgen

Mp3’s om in de auto terug te luisteren

Samenvattingen

Werkbladen met oefeningen

BONUS live time toegang

BONUS 3 live zoom Vraag en antwoord sessies

BONUS online community sparren/contact leggen

Wat je krijgt



Wat is jouw resultaat?

Je hebt de waarde van je programma/ training 

herzien en goed ingeschat en kent de redenen 

waarom mensen bij jou willen kopen



Wat is jouw resultaat?

Je krijgt een ‘maakbare’ en te realiseren omzet 

en je hebt zelf de touwtjes in handen



Direct toegang



Kennis is 1 ding

Implementeren en consistent doorvoeren

Evalueren op niveau

Verbeteren en weer doorvoeren

Leidt naar jouw success

Bonus! 6 zoom vraag en 

antwoord sessies



Niet:

Een boek lezen

Masterminden met mensen die gelijk staan aan jou

en aan wie je je niet kunt optrekken



6 zoom coaching sessies

Bonus! 6 zoom vraag en 

antwoord sessies



✓ In die drie dagen gaan we aan de slag met alle obstakels, 

praktisch of mentaal die er nog zijn om geld te verdienen

verdwenen zijn en je echt succesvol kan worden

✓ Nemen we je webinar live door

✓ Ik zorg ervoor dat weet hoe je het moet verkopen maar zelfs hoe 

de leider in het salesgesprek kan zijn waardoor je een conversie

krijgt als nooit te voren

✓ Maken we je marketing plan-up-to-date én haalbaar

Hierdoor breek je echt naar het volgende niveau. 

Bonus! Business Retreat



Wat is de investering?



Tweede keer dat ik 
dit aanbied, 

daarom een heel 
bijzonder aanbod

Om je te helpen in actie te komen is 
de korting van korte tijd beschikbaar



Online Marketing Succes

Wordt niet € 3997

Maar uiteindelijk wel



Online Marketing Succes

Ook niet € 2997

Maar na de zomer wel



Je kunt nu besluiten deel te nemen en dan 
kun je meedoen voor de prelaunch prijs

Je investering wordt € 2497



Je kunt nu besluiten deel te nemen en dan 
kun je meedoen voor de prelaunch prijs

Je investering wordt € 2497

Of 6 termijnen van  450 euro

+ ex btw (Totaalbedrag wordt dan 2700 euro)



Boek de 

Klantmagneet 

twv € 19,95



Live trainings dag

Goed verkopende webinars LIVE

Twv 197 * 



Training Online Marketing Succes twv € 2997

+ bonussen

6 zoomsessies twv € 750,-

E-book de Klantmagneet twv € 15,95

Business retreat twv € 997

voor de eerste 5 aanmeldingen: 

Goed verkopende webinars LIVE dag twv € 197,-

Totale waarde: € 4965,95

Nu voor 2497 euro ex btw 6 keer 450 euro ex btw

Totale waarde 

€ 4965,95



Laten zien: 

-digitale factuur

-woocommerce

-verborgen pagina met seo

-academie

Vragen voor Claudia

Sinds wanneer heb jij je break even funnel

Wat levert het je op

Kopen meer mensen je product of dienst?


