
LES  1 0 . 1  -  FUNNEL  I NHOUD
Van A tot Funnel



Welke mails stop je in
een funnel?



Doel van jouw mails
WAT  WIL  JE  BEREIKEN?

Informeren Inspireren Entertainen Verkopen



Inspireren
DE  NOODZAAK  VAN  ACTIE

Inzichten door verhalen

Jouw eigen ervaringen en keuzes

Klant verhalen delen

Beeld schetsen waar ze naartoe willen



Informeren
LAAT  ZE  DIE  EERSTE  STAP  ZETTEN

Praktische tips

Aanzetten tot actie

De eerste kleine stap

Informeren



Entertainment
DE  KRACHT  VAN  VERMAAK

Je (potentiële) klanten iets laten voelen 

Een beeld van herkenning schetsen

Verhalen hoeven niet saai te zijn



Verkopen
NEEM  DIE  STAP

Help jouw klanten door jouw product te

verkopen

Verkopen hoeft geen reclame te zijn



Zonder verkopen weet je klant

ook niet wat jij voor hem kan

doen

JE  SMEERT  JE  KLANTEN  NIETS  AAN . . .



Welke mails stop je in
een funnel?



De 5 W's en de H
E-MAIL  BLUEPRINT

WIE

Om wie gaat het?
Voor wie is het?

Over wie gaat
het?

WAT

Waar gaat het
om?

Wat is het
onderwerp van

jouw mail?

WAAROM

Waarom is het
belangrijk voor

jouw leven om dit
nu te lezen?

WANNEER

Wanneer is het
relevant?

Of wat is de
datum?

WAAR

Waar is deze
informatie nuttig?

Of waar kunnen
ze meer

informatie vinden



Hoe
Hoe kan dit jouw klant helpen? Wat

hebben ze er aan? 

Of hoe kunnen ze gebruik maken van

jouw aanbod.



Zet jouw klant voorop
WAAROM  IS  DIT  BELANGRIJK?

Schrijf vanuit de klant

Schrijf vanuit wat ZIJ willen weten 

Jouw aanbod is een oplossing



Waarom koopt

iemand een boor?



Omdat ze een gat in
de muur willen



Welke mails moeten er
sowieso in jouw funnel?



Jouw verhaal
JOUW  REIS

Stel jezelf voor, maar jouw verhaal gaat

niet over jou... het gaat over jouw klant



Hoe dan?
ZORG  VOOR  HERKENBAARHEID

Gebruik jij verhaal om een inzicht te delen

Zorg voor herkenbaarheid

Laat je expertise zien



De eye
opener

OVERTUIGINGEN

Welke overtuigingen hebben jouw

klanten? En kloppen die wel? 

DE  BOTTE  WAARHEID

Welke dingen doen je klanten die

beter kunnen? Zijn ze zich daar

bewust van?

SPIEGEL  VOORHOUDEN

Zijn ze zich bewust van de dingen ie

ze doen? Soms is het nodig om een

spiegel voor te houden



Verkopen
ZONDER  VERKOPEN  KAN  JE
JOUW  KLANTEN  NIET  HELPEN

Verkopen is niet pushen 

Verkopen is jouw klant helpen



Hoe ziet dat eruit in een
funnel?



Freebie

Voorstelmail

Overtuiging

Overtuiging

Overtuiging

Pitch



Opdracht
Maak een blauwdruk van jouw funnel en schrijf op welke mails er

nodig zijn om jouw doel te behalen


