


Doelen en verlangens?

Je Ideale Klant

Wat wil je klant werkelijk?

Hindernissen & Frustraties?

Waarom is dat NU belangrijk?

Hoe kan jij ze helpen?



Een Unieke Markt Positie
Van Onbekend Naar Onfeilbaar

Klant Filter
• Met wie werk je wel?
• Met wie werk je niet?

Onweerstaanbare  
Boodschap
Je unieke boodschap die direct duidelijk maakt 
wie je helpt om wat te doen, en waarmee je 
een unieke positie in de markt creert

Klant Doelen
Wat zijn de belangrijkste waarden voor jouw 
klant waar jouw product een oplossing voor 
biedt?

Unieke Boodschap



• Wie zijn ze?
• Geslacht:
• Leeftijd
• Locatie
• Inkomen
• Etc

Je Ideale Klant

Van Algemeen Naar Specifiek

DEMOGRAFISCHDEMOGRAFISCH

PSYCHOGRAFISCHPSYCHOGRAFISCH WAAR?WAAR?

• Wat Denken Zij?
• Interne overtuigingen
• Externe Overtuigingen
• Implicaties

• Wat Doen Zij?
• Interesses
• Experts
• Groepen
• Boeken
• Producten

• Waar Kun Je Hen Bereiken?
• Offline bronnen
• Online bronnen

GEDRAGSPROFIELGEDRAGSPROFIEL



Doelgroep MatchDoelgroep Match Snapshot Ideale KlantOverzicht Ideale KlantOverzicht Ideale Klant Klant DoelenKlant Doelen

Je algemene doelgroep
• Welk segment van de markt richt je je.

Problemen Hindernissen
• Wat zijn de 3 meest belangrijke hindernissen/ 

problemen die zij ervaren waar jij een oplossing 
voor biedt?

1.

2.

3.

Winstgevendheid
• Wat is het hen waard om dit op te lossen?
Waar geven zij nu geld aan uit voor een oplossing?

Pad
• Hoe en waar ga je hen in contact brengen met jouw 

unieke boodschap?

Wie zijn zij.
• Demografische eigenschappen.

Wat denken zij?
• Psychografische eigenschappen
• Interne overtuigingen
• Externe overtuigingen
• implicaties

Gedrag
• Wat doen ze?
• Interesses, boeken, guru’s, producten, groepen.

Hoe
• Waar kun je hen bereiken, zowel online als offline?

Huidige doelen
• Wat zijn de 3 belangrijkste korte termijn doelen van 

je ideale klant in relatie tot jouw aanbod?

1.

2.

3.

Lange termijn ambities
• Waarom is het voor hen zo belangrijk dat zij hun 

doelen bereiken?
• Zodat……..

Hindernissen en frustraties
• Wat zijn hun drie belangrijkste 

hindernissen/frustraties die hen tegenhouden?

1.

2.

3.

Lange termijn angsten en implicaties
• Wat is hun grootste angst wanneer ze hun 

hindernissen niet overkomen en niet hun doelen 
bereiken?



Hoe Alle Puzzelstukjes
Passend In Elkaar Te Krijgen?



Of het nu gaat om het bepalen van je ideale klant, het creëren van een unieke marketingboodschap met een onweerstaanbaar aanbod,

het opzetten van de perfecte website, het genereren van gekwalificeerde leads, het zonder weerstand inschrijven van je prospects, het 

houden van winstgevende webinars, het opzetten van winstgevende advertentie campagnes of het opschalen naar een inkomen van 

meer dan €100.000,00 p.j. in slechts maanden…..

Daar is een stap voor stap plan voor.

Daar Is Een Stap Voor Stap Template Voor …Daar Is Een Stap Voor Stap Template Voor …



• De belangrijkste reden dat zo veel mensen worstelen om hun business up and running te krijgen op het punt 

dat ze voorspelbaar die aantallen klanten aan trekken is omdat ze geen duidelijk te volgen routebeschrijving

hebben. Ze voelen zich vooral overweldigt en verward door de informatie overload en technische frustratie.

• Het geheim om je huidige business te transformeren van worstelend om te overleven, 

( met nauwelijks omzet en inkomen) naar het voorspelbaar en consistent aantrekken van 5-10 klanten p.w

voor jouw producten en business, ligt in een bewezen stap voor stap systeem en strategie die aangepast is 

aan jouw exacte business.

Gratis Business Strategie Sessie



Een Duidelijk Te Volgen Stap Voor Stap Strategie
Volg gewoon de juiste stappen in de juiste volgorde .

Een Duidelijk Te Volgen Stap Voor Stap Strategie
Volg gewoon de juiste stappen in de juiste volgorde .

Fundering
Creer een solide fundering voor lange 
termijn succes.
Richt je op je ideale klant creëer een 
onweerstaanbare marketing boodschap 
met een onweerstaanbaar aanbod.

Implementeren
Maak van je website een effectieve 
leadgeneratie machine, 
en krijg tot 10X zo veel klanten, zonder 
technische frustratie. 

Uitvoeren
Creëer een lawine aan gerichte verkeer,
Boek je agenda vol met afspraken en 
groei door naar de omzet en inkomen 
wat je werkelijk wilt.



Echte Mensen, Echte Resultaten…Echte Mensen, Echte Resultaten…



De Exacte Stappen Die Je Direct Kunt
Toepassen Om In 90 Dagen

Voorspelbaar 5-10 Mensen P.W In Je 
Business Toe Te Voegen.

Meld Je Aan Voor Een Gratis Business Strategie Sessie En Krijg Een
Voor Jouw Business Op Maat Gemaakt Plan Met ...

https://www.frankapeels.nl/business-strategie-sessie/


