
 

 
 

 

De 5 Pijlers voor Mega Conversie 
 
De 5 pijlers die er voor zorgen dat je conversie omhoog gaat en jij meer 

verkoopt.  
 

Vertel je ideale klant niet wie je bent maar wat ze aan je hebben. 
Post regelmatig en consistent op social media. Denk aan facebook, instagram, 
LinkedIn en YouTube. Wees hierin strategisch want je hoeft niet de hele dag op 

Social Media te zijn. Begin daar waar je klanten zijn.  
 

Het hoeft niet perfect te zijn maar wel authentiek! 
 

PIJLER 1.  
Trek de aandacht van je ideale goed betalende klant 
 

Welke soorten posts maak je op social media? 
• Emotionele verbinding maken door authentiek en integer te inspireren, 

motiveren en helpen op hun reis.  
• How-to post waarbij je je als de expert positioneert 
• Aanbod (groei, verkoop) 

 
Als je echt los wil gaan, post dan minimaal 3 keer per dag met deze 3 soorten 

posts. En als dat staat (geautomatiseerd) bereid uit op de andere social media 
kanalen zodat er een omnipresence ontstaat en mensen het gevoel hebben dat 
je altijd overal bent. 

 
Je kunt op deze manier hun aandacht trekken en zo je organisch bereik 

vergroten of je gebruikt betaalde advertenties. In het begin zou ik eerst goed 
testen welke posts je organische bereik vergroten en daarmee gaan testen met 

betaalde advertenties. 
 
Het gaat niet om het aantal followers, fans of vrienden op social media maar om 

de betrokkenheid. 
 

Je creëert betrokkenheid met pakkende copywriting maar ook met simpele 
instructies zoals: 

• Geef me een like 

• Schrijf #..... als je het er mee eens bent 
• Wil je meedoen tik – Ja 

• Deel je favoriete Gifje of emoj 
• Stel me een vraag 
• Laat me jouw ervaring weten 

 
 

Maak een social media post om meer betrokkenheid bij je followers, fans en 
vrienden te creëren.  
 

 
 



 

 
 

 

 

PIJLER 2.  
Krijg leads (potentiële klanten) via een opt-in page 
 
De opt-in pagina is een zelfstandige pagina waar je jouw potentiële klanten naar 

toe verwijst om zich in te schrijven voor jouw waardevolle weggever. Deze 
pagina heeft maar één doel en dat is dat jouw potentiële klant zijn/haar 

gegevens achter laat in ruil voor jouw weggever.  
 

Je wil niet teveel afleidingen op deze pagina en dat is meteen de reden waarom 
je een opt-in pagina nodig hebt. 
 

Hoe maak je tekst voor je weggever? 
 

1.Het eerste deel van jouw tekst kan bestaan uit jouw PULL-marketingvragen 
(we hebben deze eerder gemaakt). Wat zijn jouw pull-marketing-vragen? 
 

2. Dit kan worden gevolgd door een "Ik weet precies hoe jij je voelt" gedeelte 
waarbij je begrip toont en je (emotioneel) verbindt. 

 
3. Dit wordt gevolgd door een paragraaf "Geruststelling". Stel de lezer gerust dat 
er inderdaad een oplossing is, dat er een andere manier is: "Het hoeft niet zo te 

zijn". 
 

4. Je kunt een alinea toevoegen die laat zien waarom ze vastlopen of 
waarschijnlijk geen resultaten krijgen. 
 

5. Vertel de prospect wat ze moeten DOEN om het probleem op te lossen en 
welke resultaten ze krijgen als ze jouw proces volgen of jouw pakket kopen.  

 
6. Voeg 3 bullets toe voor extra overtuigingskracht: 

• bulletpoints vangen namelijk de aandacht; 

• worden altijd gelezen; 
• en dragen daarom bij aan je overtuigingskracht. 

 
7. Vervolgens heb je je duidelijke en heldere "Call To Action". 
 

 
Maak een tekst voor je weggever met een link naar je opt-in pagina.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

PIJLER 3.  
Bouw je e-maillijst 
 

Zorg dat jouw opt-in pagina goed gekoppeld is met jouw e-mail provider/ 
autoresponders. Dat betekent dat de gegevens die jouw nieuwe lead invult op 
jouw opt-in pagina in de goede software en op de juiste plek terecht komen. 

Goede opties zijn Mailbleu, Mailchimp, Active Campagne of Autorespond.  
 

Hoeveel e-mails staan er momenteel op je e-maillijst? 
Hoeveel e-mails wil je volgend jaar op je e-maillijst hebben?   
 

 
 

PIJLER 4.  

Doe een aanbod in je e-mails 
 
Op de salespage of videopage leg je de nadruk op de resultaten en voordelen 

voor je ideale klant. Houd het simpel, het hoeft niet perfect.  
 
Gebruik goede titels voor je e-mails die nieuwsgierig maken. 

Een titel die altijd een hoger openingspercentage heeft is: 
 

“Lees dit als je [resultaat]” 
 
Voorbeeld: 

“Lees dit als je ideale goed betalende klanten wilt aantrekken” 
 

Een aanbod maken kun je op verschillende manieren aanvliegen: 
• Heel direct met een aanbod waarbij je zegt: “Ik heb de oplossing” 
• Educatie met How-To challenges, video’s en/of werkboeken 

• Gebaseerd op verhalen van jezelf of klanten  
• Gebaseerd op het nieuws, je aanbod koppelen aan de huidige 

gebeurtenissen 
 
Creëer helderheid en duidelijkheid m.b.t. je aanbod. Maak pakketten met niet 

teveel keuze want een prospect met keuzestress raakt verward. En verwarde 
prospects kopen niet. 

 
 
Creëer een titel voor je e-mail die je conversie verhoogt 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

PIJLER 5.  
Check In (Follow-up) 
Waarom inchecken, steeds weer?  

Omdat de meeste mensen niet de eerste keer, ook niet de tweede keer en 
meestal ook niet de derde keer kopen. Maar sommige wel na de vierde keer of 
na een jaar of pas naar 3 jaar.  

 
Maak van inchecken een geautomatiseerd systeem dat mensen op je lijst naar je 

aanbod stuurt (d.m.v. email).  
 
Gebruik hiervoor een klikmail met een deadline.  

Waarom? Omdat het werkt en dit is ook integer en liefdevol. 
 

Check niet in met “pappen en nathouden” mails maar met waardevolle aanbod 
sequenties. Werk toe naar minimaal 1 keer week je mail sturen, maar het liefst 
vaker.  

 
Sluit je e-mails altijd af met minimaal 1 P.S.  

Onderzoek wijst uit dat deze het beste worden gelezen 
 

Luister niet naar “niet te vaak e-mailen, hoor!”.  
Dat is echt een slecht advies!  
 

Nee, e-mail ze de HELE tijd waardevolle content MET een aanbod. 
 

Maak je niet langer zorgen over het aantal uitschrijvingen maar over het aantal 
verkopen. 
 

En onthoud: 
SIMPEL = GOED 

En je hoeft niet perfect te zijn maar wees authentiek. 
 
 

Nog even een korte samenvatting van de training: 
 

De 5 pijlers voor Mega Conversie 
 
1. Trek de aandacht van je ideale goed betalende klant 

2. Krijg leads (potentiële klanten) via een opt-in page  
3. Bouw je e-maillijst 

4. Doe een aanbod in je e-mails  
5. Check In (Follow-up) 
 

 
 

 
 


