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Bouw een commun�ty
Vergroot �e omzet
Opt�mal�seer �ouw
bedr��f voor meer
vr��he�d



Als je je gefrustreerd voelt elke keer dat je tijd
inruilt voor geld, 24/7 druk bezig bent om nieuwe
klanten aan boord te krijgen, en geen tijd meer
hebt om AAN je bedrijf te werken...

... dan is het tijd om jouw processen te
vereenvoudigen, te automatiseren en een bedrijf
op te zetten die voor jou werkt!

Mijn naam is Peggy. Ik help ondernemers met een
online dienst, die er klaar voor zijn om hun ideale
klant aan te trekken als een magneet en een
invloedrijk en winstgevend merk op willen zetten
via Social Media.

Middels dit e-book leer ik je hoe je jouw bedrijf
optimaliseert structureert en versimpelt voor meer
vrijheid en meer omzet.

Ik ga je laten zien, hoe je kunt komen waar je heen
wilt, met de juiste hulpmiddelen om er ECHT te
komen, met een oplossing die eenvoudig,
gemakkelijk en leuk is. Een BEWEZEN stappenplan
dat vaak is getest en BEWEZEN om herhaaldelijk
voor jou te werken als online dienst provider,
coach of consultant in verschillende sectoren en
niches.

Liefs, Peggy
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HEY ONDERNEMER,

https://www.peggyleenders.nl/instappakket


Na jaren in de wereld van marketing en communicatie te
hebben doorgebracht, leerde ik al snel dat de meeste mensen
gefocust zijn op de VERKEERDE problemen om hun bedrijf te
laten groeien en consistent klanten aan te trekken.
 
Let op, want dit is een van de belangrijkste (en fundamentele
dingen) die je ooit in je bedrijf zult leren en als je het nu niet
meteen gaat veranderen, kan het je veel tijd, geld en frustratie
kosten.
 
Als je probeert om de strategieën van ANDEREN voor jouw
bedrijf te laten werken, kan dit tot op zekere hoogte werken
— Maar wat je mist is de CRUCIALE stap die voor alles komt;
 
De manier waarop je jouw bedrijf STRUCTUREERT en de
WAARDE van jouw aanbod COMMUNICEERT.
 
Zonder een goede structuur ruil je tijd in voor geld, en zonder
goede communicatie heb je moeite om nieuwe klanten aan te
trekken.
 
Kan het alsjeblieft makkelijker, efficiënter en veel minder
vermoeiend zijn? FOR SURE!
 
Zou het niet makkelijker zijn om te weten WAT werkt,
WAAROM het werkt en HOE je het in je bedrijf kunt
toepassen?
 
Let’s dive in!
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Waarom �ouw bedr��f n�et
groe�t, ondanks alles wat �e er
voor doet



01
MAAR ER IS EEN PROBLEEM.. .

Om jouw online business te
laten groeien en
structureren en om
consistent nieuwe klanten
aan te trekken, moet je de
basis van marketing &
communicatie beheersen...
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Je bereikt je inkomensplafond omdat je niet meer tijd hebt om meer klanten te
helpen. Dit beperkt je van het verdienen van meer geld en brand je op, omdat elke
'vrije' seconde die je hebt naar je bedrijf gaat.

© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

01Je ruilt tijd in voor geld...

Elk vrij uur dat je niet met klanten werkt, doe je al dat zwaarbevochten
conversiewerk.

Deze cyclus van het handmatig creëren, verkopen en koesteren van je publiek
zorgt ervoor dat je het creëren van content 'haat'. Je hebt geen tijd om je te
concentreren op de groei, ontwikkeling en uitbreiding van jouw bedrijf, omdat je
HEEL. DE. TIJD. content aan het produceren bent.

02Je bent de hele tijd bezigmet verkopen

Je legt alle puzzelstukjes met gratis informatie op het internet bij elkaar en
probeert de strategieën van ANDEREN voor jouw bedrijf te laten werken.

Het kan tot op zekere hoogte werken, maar er is een verschil tussen het laten
werken en weten wat echt werkt. Bijv. worstelen binnen jouw bedrijf, of het
leven leiden dat je wilt.

03Je implementeertandermans strategieën



Je werkt je kapot, besteedt uren, dagen en weken om mensen te overtuigen van
het kopen van je aanbod. Bezwaar na bezwaar. Je wordt het zat om steeds de
waarde van je aanbod uit te leggen. HET. IS. HET. WAARD. Waarom zien mensen
dat niet?
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04Je communiceertverkeerd...

De periodes zonder groei of vooruitgang stoppen je momentum en je vraagt je
uiteindelijk af waarom je een bedrijf bent begonnen, wat al snel verandert in een
gevoel van hopeloosheid en stress.

05Je trekt jezelf in twijfel...

Je besteedt veel tijd aan het schrijven en plaatsen van ineffectieve inhoud (ofwel
lage betrokkenheid of geen interesse) en voelt je gefrustreerd over het gebrek aan
voorspelbaarheid en consistentie in jouw marketing omdat je geen plan of
framework hebt dat werkt.

06Je bent niet consistent



Een onduidelijk en ineffectief businessmodel zorgt ervoor dat je het gevoel hebt
vast te zitten in je eigen bedrijf en je blijft raden wat je volgende stap zal zijn...
Hierdoor voel je je verward over welke platformen, strategieën en structuur je moet
gebruiken voor je bedrijf...
 
Je bent in de war over welke marketingtechnieken WEL werken, omdat de
technieken die je hebt geprobeerd ingewikkeld zijn of niet authentiek aanvoelen...

Je bent in de war omdat je content niet lijkt te werken...

Je hebt het gevoel dat je de hele tijd moet verkopen.. mensen overtuigen omdat ze
je veel bezwaren geven... 

Je hebt geen idee hoe je je kunt onderscheiden van de massa en dit zet je aan het
twijfelen aan jezelf en wat je te bieden hebt...
 
Maar je WEET dat je mensen KAN helpen met je GENIOUS. Je hebt een missie. Je
wilt het gevoel hebben dat je erbij hoort en gezien wordt.

Laten we terug gaan naar de basis en beginnen bij het begin. Jouw ideale klant.
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Herkenbaar?
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COMMUNICATIE IN
DE CUSTOMER
JOURNEY
H E T  H E E F T  A L L E M A A L  T E  M A K E N  M E T  D E  J U I S T E

C O M M U N I C A T I E  O P  H E T  J U I S T E  M O M E N T .



STAP 1: IDEALE KLANT
Commun�cat�e �N de Customer �ourney.
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Het heeft allemaal te maken met de juiste communicatie op het juiste moment.

Je kunt proberen een cursus over het lanceren van een product of dienst te
verkopen... maar als je publiek niet eens een duidelijk product of dienst heeft... zien
ze niet de drang om je cursus te kopen. Ze hebben andere problemen die ze eerst
moeten oplossen.

Je kunt proberen een programma over mindset te verkopen aan mensen die willen
afvallen... maar als je volger niet eens WEET dat succesvol afvallen een onderdeel
is van hun mindset... zul je moeite hebben met verkopen.

Mijn punt is ... je moet een product of dienst hebben voor ELKE fase van de
klantreis en je moet het op het juiste moment COMMUNICEREN.

Jouw ideale klant kent 3 verschillende fasen

Koud - Ze kennen je niet en hebben je net ontdekt. Ze zijn zich bewust van een
aantal problemen die ze hebben.
Warm - Ze kennen je en zijn betrokken bij je inhoud. Je leert ze, en maakt ze
bewust, van hun ONBEWUSTE problemen.
Heet - Ze kennen je, vinden je leuk en vertrouwen je. Ze zijn zich bewust van hun
bewuste en onbewuste problemen en zijn nu actief op zoek naar een oplossing.

Voor elke fase van je ideale klant heb je een ander product of dienst EN andere
communicatie nodig (dit wil net zeggen dat je ook voor elke fase een product moet
hebben overigens).
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Als je probeert te verkopen aan een persoon
die aan het begin van zijn reis staat, weten ze
niet dat ze je aanbod nodig hebben, omdat ze
zich niet bewust zijn van deze problemen.

Dat is het moment waarom jij ze koestert en bewust maakt van de problemen. En ja,

dit kost tijd. Wees geduldig en zorg dat je de customer journey van je ideale klant

duidelijk in kaart brengt. Verkoop het juiste product op het juiste moment. Je zult

zien dat het werkt.

Laten we beginnen met de beginner. Je koude publiek. Het begin van jouw

customer journey.

VOLGERS

Jouw aanbod kan zijn:
Gratis e-book, checklist,

masterclass etc.

COMMUNICATIE

Koud

Praat over de bewuste problemen.
Het WAAROM, WANNEER, WIE.
Leid ze op zodat ze de urgentie
van de problemen begrijpen.

Je plaatst persoonlijke
inhoud / educatieve
inhoud + quick wins

CONTENT

AANBOD
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WARME VOLGERSWARME volgers

Hier is jouw volger beter geïnformeerd over hun problemen. Ze hebben andere

inhoud en een ander aanbod nodig om hun problemen op te lossen. Ze zijn je

warme publiek en voor een aanbod hebben ze een meer geavanceerde aanbod

nodig dan een freebie. Ze zijn bereid te betalen om hun problemen op te lossen.

Maar ze weten nog steeds niet dat ze al deze onderliggende problemen hebben.

In deze fase creëer je bewustwording van de onbewuste problemen en creëer je

urgentie om deze 'nieuwe' problemen op te lossen. Het aanbod dat je maakt voor

je volger in dit deel van de klantreis en dit niveau van bekendheid is een low ticket

aanbod.

VOLGERS

Laag / mid ticket
aanbod / mini cursus /

masterclass

COMMUNICATIE

Warm

Gemiddeld: Praat over de
onbewuste problemen. Laat ze
zien dat ze ook deze problemen
hebben die ze moeten oplossen
om tot het gewenste resultaat te
komen.

Post-nurture / educatieve inhoud
+ quick wins over onbewuste
problemen

CONTENT

AANBOD
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HEET VOLGERSHEET volgers

In dit deel van hun klantreis is je volger heet. Ze zijn vergevorderd in kennis over

specifieke problemen die ze tegenkomen. Ze weten dat ze een oplossing nodig

hebben voor alle problemen. Ze zijn actief op zoek naar iets of iemand die hen kan

helpen. Je laat zien dat je de oplossing hebt.

VOLGERS

Je biedt een high ticket aanbod.
Bijvoorbeeld: 1:1 coaching,

groepsprogramma's,
masterminds etc.

COMMUNICATIE

Warm

Geavanceerd: Je maakt aankoop-
beslissende inhoud met een
duidelijke oproep tot actie. Hoe
kunnen ze met jou samenwerken?

Je maakt aankoop-beslissende
inhoud met een duidelijke oproep
tot actie. Hoe kunnen ze met jou
samenwerken?

CONTENT

AANBOD
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CREËER JOUW EIGEN
CUSTOMER
JOURNEY ROADMAP
H O E  C R E Ë E R  J E  J O U W  E I G E N  C U S T O M E R  J O U R N E Y

R O A D M A P ?



JOUW IDEALE KLANT
Hoe creëer �e �ouw e�gen Customer �ourney Roadmap?
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1 Koude volger persona
1 Warme volger persona
1 Heet volger persona

Waar zijn je volgers op dit moment in hun transformatie? Welk probleem hebben
ze?
Wat denken zij dat waar is, maar is niet waar? (veelvoorkomende misvattingen)
Verplaats jezelf in hun schoenen, waar worstelde je mee in dit stadium?
Waar moet jouw ideale klant mee stoppen? Wat is er mis met hun aanpak?
Waarom hebben ze hun doel (nog) niet bereikt?

Nu weet je wat de waarde is van een duidelijke Customer Journey. Maar HOE
creëer je jouw Customer Journey Roadmap, zodat jij jouw aanbod hierop kunt
optimaliseren en aanpassen?

Stap 1: Start met het omschrijven van jouw 3 persona's

Stap 2: Beantwoord deze vragen PER persona (dus 3 keer)



JOUW IDEALE KLANT
Hoe creëer �e �ouw e�gen Customer �ourney Roadmap?
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Stap 3: Scenarios omschrijven

Om je ideale klant echt op het juiste moment in

de klantreis aan te spreken: denk na over

verschillende scenario's waar je ideale klant zich

mee kan identificeren (herkenning).

Schrijf voor elk onderdeel van de klantreis 3

scenario's op. Koud, warm, heet.

Wat zijn scenarios?

Een scenario is een situatie waarin je een

(herkenbaar) verhaal uitlegt (storytelling), zodat

ze de situatie kunnen visualiseren, gebruik veel

details om te beschrijven hoe ze zich voelden

bij het ervaren van deze situatie.

Je kunt deze scenario's gebruiken om mensen

bewust te maken van bepaalde situaties en

problemen, zodat ze de urgentie in gaan zien en

jouw aanbod als een logische vervolg stap zien. 

Stap 4 is aanbod, en hier ga ik op de volgende

pagina dieper op in. 
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CREËER JOUW
PRODUCT SUITE
H O E  B O U W  J E  E E N  A A N E E N S L U I T E N D E  P R O D U C T

S U I T E  W A A R B I J  J E  R E K E N I N G  H O U D  M E T  D E

L I F E T I M E  V A L U E  V A N  J O U W  K L A N T ?



Denk na over het juiste aanbod voor elke stap in hun reis. Los eerst eenvoudige en

kleine problemen op, aan het einde van hun reis begrijpen ze de complexe

problemen en gaan ze actief op zoek naar een oplossing.

Zorg dat je een unieke aanbod hebt. Jouw signature framework, jouw systemen of

bewezen methode waarmee jij de problemen oplost van jouw ideale klant. Hiermee

lever jij het belangrijkste asset, namelijk: Transformatie.

Het begint natuurlijk bij de vraag: is er vraag naar mijn aanbod?

Stel jij bedenkt een aanbod dat je o.a. via social media wilt verkopen, omdat je

denkt dat jouw ideale klant hier op zit te wachten. Je schrijft alles uit, neemt

vervolgens 50 video's op, zet alles in elkaar, besteedt er uren aan en vervolgens is

er niemand die het koopt!?

Hoe zorg je ervoor dat het aanbod wat jij in gedachte hebt, ook aanslaat bij jouw

ideale potentiële klant? Hoe kun jij jouw aanbod maken, valideren en verkopen

zonder dat jij al je tijd erin steekt en straks niemand het koopt?

Stel jij hebt een onderwerp wat veel verkeer of engagement genereert, dat wil nog

niet zeggen dat het een onderwerp is waar jouw doelgroep voor betaalt.
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JOUW PRODUCT SUITE
Hoe bouw �e een aaneenslu�tende product su�te?



Geeft jouw doelgroep al geld uit en proberen ze verschillende oplossingen om

hun probleem op te lossen?

Vereist de oplossing van hun probleem gespecialiseerde kennis?

Is het oplossen van hun probleem arbeidsintensief, frustrerend of anderszins

moeilijk te doen met gratis informatie en inhoud?

Is dit eigenlijk een groot probleem voor hen in vergelijking tot een klein

ongemak (waarover ze klagen en het kan ze niet genoeg schelen om het op te

lossen)?

Waar je ook goed over na moet denken is; concurreert mijn aanbod niet met

elkaar?

Is het een logische volgende stap om dit product, dienst of programma aan te

bieden?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nu je weet WAT je gaat aanbieden, is het zaak om een community op te bouwen

van ideale klanten. Hier leads van te maken en aan te verkopen.  Op de volgende

pagina vind je een overzicht van een lead blueprint voor Facebook en voor

Instagram. Dit is enkel de organische social media kant. Je moet natuurlijk ook je

eigen platformen gebruiken om leads te genereren. Denk hierbij aan e-maillijst,

website, webinars etc.
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JOUW PRODUCT SUITE
Stel voor elk onderwerp, waar ��� een aanbod voor
w�lt maken, deze vragen:
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BLUEPRINT LEADS GENEREREN
K�es �ouw soc�al med�a platform

Gratis content

Feed post

Verhoogt de
bekendheid en
nieuwe volgers

Sale!

Gratis content

Ga door met
waardevolle

content posten

FACEBOOK INSTAGRAM

Betrekt huidig
publiek

Gaat viraal en
bereikt nieuw publiek

Bouw vertrouwen &
autoriteit

Begint gesprek met
prospect

DM om te
kwalificeren --> Boek

een call

Verkoop call /
strategie call

Post in groepen waar
jouw ideale klant zit

Post op je feed

Vriend uitnodiging
/ PM van

potentiele klant

Bouw vertrouwen
& autoriteit

PM gesprek om
lead te

kwalificeren

Verkoop call /
strategie call

Sale!



Je hebt jouw community en 'no brainer' aanbod. Tijd om jouw aanbod te lanceren

via Social Media. Maak gebruik van viral content, organische Facebook en

Instagram -groeistrategieën, conversie-copywriting, verkoop-strategieën, om een

sterke zakelijke basis te creëren. Hier gaat het ook om jouw contentstrategie en

hoe jij een IMPACT kunt maken met jouw content. Door jouw content gaat jouw

ideale klant jou volgen en zorg jij ervoor dat deze gekoesterd en opgewarmd

wordt. 

Door gebruik te maken van funnels, zorg jij ervoor dat je automatisch jouw klanten

opwarmt voor jouw aanbod. 

Een funnel is een belangrijk onderdeel van jouw marketingstrategie. Een funnel

vergroot jouw mailinglijst door een gratis weggever. De lead magnet. Dat is stap 1

van de funnel. Vervolgens ga je een ‘tussen product’ introduceren. Hiermee ga jij de

kosten die het kost, om te adverteren voor jouw gratis weggever, recht trekken.

Ook zorgt dit ervoor dat jij top of mind blijft bij jouw (potentiële) klanten. 

Uiteindelijk, moet deze funnel ervoor zorgen dat klanten jou de expert vinden voor

het onderwerp waar jij over schrijft en vertelt. Dit zorgt ervoor dat zij graag met jou

zaken willen doen.

Het beste is dus om jouw organische lead systeem te combineren met een

betaalde lead / sales funnel. Voor elk soort aanbod heb je echter ook verschillende

soorten funnels. Je hebt low-ticket funnels, mid-ticket funnels en high-ticket

funnels. Voor elk soort aanbod komt een ander soort benadering kijken. Het

verkopen van een aanbod van € 5000,- vergt veel meer persoonlijke aandacht

(strategie call) dan een gratis e-book. 
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VERKOPEN
Hoe verkoop �e op een makkel��ke man�er?
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5 STADIA VAN DE
AANKOOP-MINDSET
VAN JOUW IDEALE
KLANT
H O E  K U N  J E  P S Y C H O L O G I E  G E B R U I K E N  V O O R

J O U W  A A N B O D ,  Z O D A T  H E T  M A G N E T I S C H  W O R D T

V O O R  J O U W  I D E A L E  K L A N T ?



Proberen te verkopen aan iemand die nog niet klaar is om te kopen, is

tijdverspilling.

Je hebt een geweldige aanbod voor je ideale klant... je WEET dat ze 100%

profiteren van dit aanbod en je weet dat dit PRECIES is wat ze nodig hebben.

Maar... WEET jouw ideale klant dat ze jouw aanbod nodig hebben? Of weten ze dat

ze deze problemen ervaren?

Soms weet jouw ideale klant niet eens dat ze deze problemen hebben. Dus jouw

aanbod spreekt hen niet aan, omdat ze zich niet bewust zijn van de problemen die

hun pijnpunten veroorzaken.

Ik ga je de stadia van de aankoop mindset van je klanten laten zien. Het gaat om

de PSYCHOLOGIE achter hun aankoopbeslissing.
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VERKOOP PSYCHOLOGIE
Hoe denkt �ouw potent�ële klant?



Je kunt de koop mindset van een klant in 5 fasen verdelen. Dit zijn de fasen die de

klant doorloopt voordat hij een aankoop doet. Het is belangrijk dat je deze fasen

begrijpt, zodat je ze kunt toepassen op je content en aanbod.

Fase 1: Communicatie

Je schrijft over wat je doet of hoe je kunt helpen in een taal die je ideale klant

begrijpt, waarmee hij zich kan identificeren of waarmee hij contact kan maken.

Dit is ongelooflijk belangrijk. Als ze de connectie niet voelen of jouw taal helemaal

niet begrijpen, zullen ze nooit in staat zijn om verbinding te maken met jouw

aanbod.

Fase 2: Connecties

Ze weten wat ze uiteindelijk moeten doen om te transformeren. Het is daarom

belangrijk dat je je volger laat zien WAAROM ze iets voelen, WAT het probleem is

en HOE ze het kunnen oplossen.

Fase 3: Vertrouwen

Je hebt laten zien dat ze je kunnen vertrouwen of een reden hebben gegeven om

aan te nemen dat je doet wat je belooft. Vertrouwen is een van de belangrijkste

factoren. Je verkoopt nooit zonder het vertrouwen van jouw klant. Dus je moet ze

redenen geven om je te vertrouwen. Dit doe je door testimonials, referenties en

case studies te laten zien.
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VERKOOP PSYCHOLOGIE
Hoe denkt �ouw potent�ële klant?



Waarom verdienen ze jouw aanbod?

Wat kunnen ze ermee bereiken?

Waarom zouden ze het nu NIET kopen?

Fase 4: zelfvertrouwen

Je hebt ze verbonden met het deel van hun lichaam waar ze vinden dat ze het

verdienen of waardig zijn om de realiteit te creëren die ze willen.

Je moet de manier veranderen waarop je je klanten ziet - dan zullen ze de manier

veranderen waarop ze ZICHZELF zien wanneer ze in jouw energie zijn.

Stel jij praat zo tegen je volgers: ze zijn erg lui, ze doen het werk niet en ze krijgen

geen transformaties - ze zullen zich hoogstwaarschijnlijk een slachtoffer voelen

omdat je ze zo beschrijft.

Je moet de manier waarop je naar jouw klanten kijkt, veranderen. Als slachtoffers,

worstelend met hun pijnpunten, als mensen die waarschijnlijk niet het geld hebben

om jouw aanbod te betalen.

Je hebt ze niet geholpen om dit gedrag te veranderen. 

Maar hoe doe je dit dan wel?
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FASE 4: ZELFVERTROUWEN
Hoe denkt �ouw potent�ële klant?



Ze zijn in staat om tegen een hogere prijs te investeren omdat zij (en hun

bedrijf) het waard zijn. (Geen geld bezwaren)

Ze zijn IN STAAT tot grote transformaties omdat ze er hard voor zullen werken

om te slagen. (Geen excuses)

Ze zijn in staat en BEREID om prioriteiten te stellen en TIJD in het programma

te investeren, zodat ze hun gestelde doelen zullen bereiken. (Geen ‘ik heb geen

tijd’ bezwaren)

Wanneer jij mensen motiveert en inspireert, zullen mensen zichzelf in de positie

plaatsen dat ze zo KUNNEN zijn. Ze hebben dus geen BEZWAAR meer tegen je

aanbod, omdat ze zichzelf het WAARD vinden:

Het gaat erom ze de energie te geven waartoe ze in staat zijn en te laten zien WAT

mogelijk is.

Je moet jouw publiek de MOGELIJKHEDEN TONEN van wat er kan gebeuren. Laat

ze zien dat ze WAARDIG genoeg zijn om het leven te verdienen waar ze van

dromen.
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FASE 4: ZELFVERTROUWEN
Hoe denkt �ouw potent�ële klant?



Je hebt ze de mogelijkheid van een betere

toekomst laten zien, ze emotioneel verbonden

met de details van die ervaring of ze laten zien

hoe je ze gaat helpen daar te komen.

Mensen moeten het zelf kunnen zien. Zich kunnen

positioneren en het hele verhaal in hun hoofd

kunnen visualiseren.

PRO-tip: maak scenario's

Praat over scenario's die jouw ideale klant op dit

moment ervaart. Wanneer je een situatie in detail

beschrijft en je publiek zich echt kan inleven in je

verhaal, is de kans groter dat ze zichzelf in de

positie plaatsen van OVER WIE je het hebt. Ze

kunnen de situatie visualiseren.

Als je nadenkt over deze fasen, zorg er dan voor

dat je deze gebruikt om je content te maken. 

Verschuif hun beslissing in de goede richting,

namelijk jouw aanbod.
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FASE 5: VISUALISATIE
Laat het �ouw �deale klant z�en.



© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

AUTOMATISEER EN
STRUCTUREER
JOUW BEDRIJF
VOOR MEER OMZET
EN VRIJHEID
H O E  Z O R G  J E  E R V O O R  D A T  J E  J O U W  B E D R I J F

K U N T  A U T O M A T I S E R E N  E N  D U S  M E E R  V R I J H E I D

K U N T  E R V A R E N ?



Door gebruik te maken van systemen, tools en programma's (van het instellen van

terugkerende betalingen, aanvraagformulieren, Calendly set-up, jouw verkoop

funnel, het bijhouden van verkoop statistieken en nog veel meer) zorg je ervoor dat

je jouw bedrijf elke dag met gemak kunt opschalen.

Zorg ervoor dat je jouw systemen automatiseert zodat je lead systemen op

automatische piloot draaien en jij je hier niet dagelijks mee bezig hoeft te houden.

Bovendien willen we allemaal graag slapend rijk worden toch? Hoe fijn als je 's

ochtends wakker wordt en je ziet een betaling van een cursus binnenkomen of een

inschrijving voor je mastermind? Jouw funnel heeft op de achtergrond een klant

zover gekregen om een aankoop bij jou te doen. 

Zolang jouw lead en sales funnels op alle vlakken geoptimaliseerd zijn, is het voor

jou ook mogelijk om op te schalen. In combinatie natuurlijk met een aanbod die jou

ook de mogelijkheid geeft om op te schalen (bijv. groep coaching). 

Dan hoef je je niet langer gefrustreerd te voelen, je ruilt geen tijd
meer in voor geld, en je bent ook niet meer 24/7 druk bezig om
nieuwe klanten aan boord te krijgen.  Je houdt meer tijd over om
AAN je bedrijf te werken...

© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

AUTOMATISEREN
Hoe zorg �e ervoor dat �e �ouw bedr��f kunt
automat�seren en dus meer vr��he�d kunt ervaren?
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JE WILT
CONSISTENTE GELD
INJECTIES,
E N  J E  B E N T  B E R E I D T  A L L E S  H I E R  V O O R  T E  D O E N

O M  D I T  T E  B E R E I K E N .

B E N  J E  K L A A R  O M  J E  B E D R I J F  E E N  K I C K S T A R T  T E

G E V E N ,  N I E U W E  B E S T E M M I N G E N  T E  V E R K E N N E N

E N  N I E U W E  H O O G T E N  T E  B E R E I K E N ?

INTRODUCING ....



Business Expansion Suite is een 3 maanden durend groepsprogramma dat is

ontworpen om jou te laten zien hoe je online 'passief' inkomen kunt genereren in

combinatie met jouw High Ticket- dienst of online service. Creëer vrijheid en rust in

jouw succesvolle online business. Ik laat je zien hoe je meer geld kunt verdienen

zonder je prijzen te verhogen of meer uren te werken. Alles wat we zojuist in het e-

book hebben besproken komt ook aan bod. 

 

Ben jij een online servicegerichte ondernemer en klaar om een magnetische online

business op te zetten door jouw bedrijfsstrategie te versimpelen en te

automatiseren? Ik help je bij het opzetten van een passende offer suite, evergreen

systeem (automatiseer inschrijvingen het hele jaar door) voor je online

cursussen/programma's en we maken je hele bedrijf duurzaam en schaalbaar.

Binnen Business Expansion Suite zijn er verschillende opties om 1:1 met mij samen te

werken. Er zijn 3 soorten tickets die je kunt aanschaffen. Je kunt al instappen vanaf

€ 550,- (0% btw i.v.m. dat ik in Singapore woon). Meer informatie? Klik de link voor

meer info. Je kunt een vrijblijvende call met mij inboeken, om te kijken of dit traject

wat voor jou is. 

START AL
VANAF 
€ 550,-
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MEER INFORMATIE

BUSINESS
EXPANSION
SUITE
GET ON BOARD!

http://www.peggyleenders.nl/instappakket
http://www.peggyleenders.nl/business-expansion-suite


Ik hoop dat je wat aan de tips en tricks uit dit e-book gehad hebt! Zit je met vragen of
heb je extra hulp nodig? Schroom niet om mij een berichtje te sturen. 

Dit kan via info@peggyleenders.nl of via Instagram @peggyleendersnl

Je kunt mij hier volgen voor nog meer tips en tricks.

Liefs, Peggy

BEDANKT
Nogmaals, bedankt dat �e m��n e-book hebt gedownload!

BEDANKT!
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http://www.instagram.com/peggyleendersnl

