
SALESPAGE & SOCIAL MEDIA

WERKBOEK



OPDRACHT 1
J O U W  K I J K  O P  S A L E S

Schrijf alle overtuigingen op die jij hebt op het gebied van sales

Omschrijf alle twijfels, onzekerheden en gedachtes die in jou opkomen wanneer jij denkt aan sales 
'moeten' doen. Het is belangrijk om deze aan te pakken om zelfsabotage te voorkomen

Buig deze nu om in nieuwe positieve waarheden

Maak deze stap zo groot als voor jou goed voelt (je moet het namelijk wel kunnen geloven)



OPDRACHT 1
J O U W  K I J K  O P  S A L E S

Zijn ze hardnekkig? Zoek dan bewijs en noteer het hier:

En blijf dit voor jezelf herhalen! Hang het op je spiegel, maak een visionboard. Doe wat werkt voor jou!



OPDRACHT 2

De komende vragen gaan je helpen bij het vormgeven van jouw website of 
verkoop pdf. Let op: Overdenk het niet! Je teksten ga je vast nog heel vaak 
aanpassen. Dit is nooit 'af'. Jij verandert, je bedrijf verandert met je mee. Dus 
maak dit proces vooral heel leuk voor jezelf.

S A L E S P A G E

Kies je voor een website of verkoop PDF?

Website PDF

Noteer een one-liner die direct de aandacht trekt bij jouw doelgroep

ATTENTION

INTERESTACTION

DESIRE

Groot verlangen als one-liner

Pijnpunten & verlangens

Is DIT wat je wil?
Resultaten van anderen

Dit krijg je

Call to Action
(je aanbod doen)

Noteer wat absoluut moet 

terugkomen in jouw voorstel-stukje

Overdenk dit niet! Dit is nooit 'af' je kan dit altijd blijven 
aanpassen. Goed is goed genoeg.

Of noteer er een aantal en kies uiteindelijk degene die nu het beste voelt.



OPDRACHT 2
S A L E S P A G E

Noteer de grootste pijnpunten

Deze heb je al vanuit de persona opdracht en nu ga je ze 'website-proof' omschrijven (zie tips uit de training)

Noteer de grootste verlangens

Deze heb je al vanuit de persona opdracht en nu ga je ze 'website-proof' omschrijven (zie tips uit de training)

Spreek de 'taal' van je doelgroep
Gebruik de woorden 'waardoor' en 'zodat'
Benoem zowel het emotionele resultaat
Als het praktische resultaat
Maak gebruik van contrasterende kleuren
Vertel een verhaal: Storytelling
Gebruik bulletpoints

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nog een aantal tips:



OPDRACHT 2
S A L E S P A G E

Schets in het kort voor wie jouw product/dienst is

Waardoor jouw doelgroep zich hierin herkent (je schrijft dit voor je doelgroep)

Kun jij je product/dienst visueel maken?

Werk hier dan uit hoe je een voorproefje kan geven of jouw product/dienst visueel kan maken

Noteer het ultieme resultaat wat ze kunnen bereiken

Met jouw product/dienst. Wanneer deze klant 100% bij jouw past, zelf 100% de verantwoordelijkheid 
neemt. Wat is er dan mogelijk voor hem/haar door het aanschaffen van jouw product of dienst? Hierin mag 
je al je angsten loslaten en er volledig op vertrouwen dat jouw aanbod fantastisch is EN dat jij dit gaat 
waarmaken!



OPDRACHT 2
S A L E S P A G E

Omschrijf het middel wat jij inzet om dit te bereiken

Oftewel: wat is nu echt jouw aanbod? Wat verkoop je daadwerkelijk? Bijvoorbeeld X aantal sessies / Online 
programma met X video's / Product X

Hoe ga jij reviews verzamelen? (mag op later moment)

Ideeën: gratis sessies / proefproducten / iets ruilen in ruil voor een review

Wat wordt de 'call-to-action' op jouw salespage?

Kunnen jouw klanten direct je product/dienst kopen? Moeten ze een (bel)afspraak met jou inplannen? 
Kunnen ze je mailen?



OPDRACHT 3
S O C I A L  M E D I A  P R O F I E L

Beantwoord de volgende vragen om keuzes te maken wat jouw social media 
profiel gaat worden én hoe je dit gaat inrichten. 

Waar is jouw doelgroep te vinden?

Op welk social media kanaal verwacht jij jouw doelgroep voornamelijk (dus niet iedereen) aan te treffen? 

En wat vind JIJ een leuk social media kanaal?

Wat is jouw favoriete kanaal waar jij jezelf ook het meest actief ziet zijn?

Kies wat JOUW nummer 1 kanaal gaat worden

Het kanaal wat JIJ tof vindt én waar je doelgroep te vinden is. Kies dit kanaal om full-focus op te gaan richten

En dan nu: Aan de bak! Al deze informatie kun je nu 

gaan verwerken op jouw verkoop PDF of website 

pagina! Voor de vormgeving kun je de volgende 

opdrachten in dit werkboek er weer bij pakken.



OPDRACHT 3
S O C I A L  M E D I A  P R O F I E L

Mijn hoofdkleur nummer 1 wordt (en waarom)

Dit wordt de kleur die je gaat doorvoeren op je salespage (en eventueel je social media kanaal)

De volgende vragen gaan over het kiezen van je huisstijl

(optioneel) Mijn hoofdkleur nummer 2 wordt (en waarom)

Dit wordt de kleur die je gaat doorvoeren op je salespage (en eventueel je social media kanaal)

De contrasterende kleur die ik ga gebruiken wordt (en waarom)

Dit wordt de kleur die je gaat doorvoeren op je salespage (en eventueel je social media kanaal)

TIP: In plaats van random je 

favoriete kleur kiezen bekijk 

in het kleurenwiel welke kleur 

past bij wat jij wil uitstralen 

met jouw bedrijf!



OPDRACHT 3
S O C I A L  M E D I A  P R O F I E L

Pak het content format (excel bestand) er eens bij en ga een allemaal content ideeën 
hier uitwerken zodat je alvast een hele berg aan inspiratie hebt voor 
posts/stories/podcasts of wat je dan ook wil plaatsen!

KNOW

LIKE

TRUST

De fase waarin iemand voor het eerst met 

jou in aanraking komt en je leert kennen. 

Wie ben je, waar sta je voor, wat doe je?

De fase waarin iemand kan bepalen of 

hij/zij jou mag/zich kan vinden in wat je 

doet, waar je voor staat, wat je aanbiedt 

De fase waarin iemand je gaat vertrouwen 

en daadwerkelijk interesse heeft én bereid 

is om jouw product/dienst aan te schaffen
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