
Deze masterclass is voor jou wanneer jij je hierin herkent:
Grootste pijnpunten benoemen

Belangrijkste punten en nieuwsgierig maken
Eventueel benoemen dat je nog een aanbod gaat doen

Neem ze echt mee in je verhaal
Benoem de punten waar zij nu nog mee strugglen
En dat jij dus echt nu op dat punt staat waar zij willen staan
En benoem jouw missie/why

WAT is precies de tip/informatie
WAAROM is dit zo belangrijk
Wat is het GEVOLG als ze dit NIET (goed) doen?
Eventueel: quote/review/whatsapp bericht toevoegen met resultaat
Eventueel: Stellingen (herken je dit)

1.Wat kun je verwachten?

2. Vragen stellen over herkenning

3. Dit komt aan bod in deze masterclass

4. Wie ben ik

5. Inhoudelijk masterclass:

6. 'Bruggetje' naar je aabod
Eventueel eindigen met een tip als ‘durf om hulp te vragen’ voor het bruggetje naar 
het aanbod

Hier mag je ook over in gesprek gaan. Bv durf om hulp te vragen en daarna: zeg 
eens eerlijk… is dit hoe jouw leven er nu uit ziet? (pijnpunten benoemen) Maar durf 
jij ook om hulp te vragen?

7. Resultaten benoemen
Want…. Hoe fijn zou het zijn als jouw leven er ZO uit ziet? (resultaten benoemen)

Dit format kun je aanhouden wanneer je graag masterclasses wil geven. Dit is dus een format voor de 
invulling van jouw masterclass. Voor het bepalen van het onderwerp en de titel verwijs ik je naar het 
'weggever format'.
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Je kies voor jezelf….
Je blijft doorgaan zoals je nu bezig bent maar bent niet echt gelukkig

8. Ga in op de 'pijn' of behoefte die ze ervaren

Bijvoorbeeld: Je hebt nu een keuze te maken

Speel echt in op die pijn en raak de gevoelige snaar (bv quote er in zetten)

Bijvoorbeeld: Je bent er nog niet. Een masterclass volgen is heel nuttig en een 
mooie start MAAR om dat leven te krijgen waar jij van droomt heb je DIT ook nodig:
·Alle punten benoemen van jouw programma/aanbod

9. Bezwaren benoemen
En hierop 'coachen': het ombuigen van de bezwaren

10. Nogmaals het verlangen benoemen
'Want DIT is wat je wil toch?!'

11. Aanbod benoemen
DIT is het resultaat van mijn product/dienst (dus focus op het resultaat ipv op het 
'middel' wat jij inzet)

12. Eventueel reviews

13. Wat krijg je allemaal
Hier benoem je dus het 'middel' wat jij inzet om ze van A naar B te helpen

14.  Hoe is het aanbod opgebouwd
Bijvoorbeeld: Dit zijn de modules, dit leer je in de modules

15. Eventueel bonus
Je kan een tijdelijke bonus/korting geven na je masterclass om extra urgentie te 
creëren dat ze NU jouw product/dienst 'moeten' aanschaffen

16. Prijs benoemen

17. CTA

En vooral: Volg dit ook op! Stuur ze een DM, mailtjes etc. Hier begint het eigenlijk 
pas echt ;) Hoe beter jouw opvolging, hoe meer resultaten je uit jouw masterclass 
gaat halen!
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