
Bedankt!



Supertof dat jĳ de Podcast aflevering van
MultiWoman & Co. heb beluisterd waarin ik te
gast ben geweest.

Graag wil ik je bedanken voor jouw tĳd en
aandacht. 

Daarnaast wil ik jou meegeven dat ik erin
geloof dat jĳ geboren bent om mooie dingen
op de wereld neer te zetten. Om een impact te
maken. Om voor de volle 100% jezelf te zĳn! Ik
geloof in jou. 

Het is mĳn missie om jou te helpen om het
beste uit jezelf en je bedrĳf te halen. Daarnaast
wil ik je laten zien dat high ticket closing en
videomarketing echt heel simpel en leuk is! In
dit werkboek ga je hiermee aan de slag.

Je mag mĳ via de mail het ingevulde werkboek
retour sturen. Dit mag naar info@felicialin.nl.
Ik geloof in the gift of giving. 

Op het moment dat je het ingevuld retour
zendt, ontvang je op maat gemaakt advies van
mĳ en bespreken we dit door in een gratis
strategiesessie.

Heel veel succes!
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Felicia Lin
Business Coach voor Multipreneurs (en Video Ondernemers)

Bedankt voor jouw tĳd en
aandacht

https://www.multiwomanandco.claudiairagan.com/podcast/


Social Media en
Videomarketing strategie

De impact van social media valt niet meer te ontkennen. Het is een gemiste kans om dit
niet optimaal in te zetten, bovenal omdat het gratis is. Verschillende social media
netwerken hebben honderden miljoenen gebruikers. En jouw klant zit daar ook.

En ben je op zoek naar een nieuwe manier om je bedrĳf of merk onder de aandacht te
brengen? Video’s en vlogs zĳn op dit moment hot and happening. Deze trend is niet
langer meer te negeren. 

Wist je dat YouTube meer dan 1,5 miljard gebruikers per maand heeft? Als je wilt blĳven
vernieuwen dan is videomarketing iets wat je moet meenemen in je strategie.

Wat is videomarketing? Videomarketing is een handige manier voor een bedrĳf of
organisatie om de doelgroep te informeren, te interesseren en te laten hechten aan het
bedrĳf. 

Het kan worden gebruikt om producten te verkopen, klanten te helpen met een
aankoopbeslissing, als nieuwsbrief of als handleiding voor je klanten. Video’s helpen om
je bedrĳf persoonlĳker te maken en om klanten aan je te binden. Wanneer de doelgroep
de video heeft gezien, wordt er verwacht dat ze bepaalde actie ondernemen. Dit kan
bĳvoorbeeld het kopen van een product of dienst zĳn. Door een duidelĳke call-to-action
te gebruiken, is de kans groter dat je klanten overgaan tot aankoop.Waarom
videomarketing?

Met videomarketing wil je iets bereiken. Je wilt bĳvoorbeeld meer leads genereren,
naamsbekendheid opdoen of je wilt je organisatie ‘een gezicht’ geven. In dit tĳdperk
wordt videomarketing steeds makkelĳker, maar ook belangrĳker. 

De filmpjes zĳn te delen op je social media kanalen, met als belangrĳkste kanaal:
YouTube. Dit kanaal is de tweede grootste zoekmachine ter wereld en goed voor de helft
van alle videocontent die op internet circuleert. 
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Social Media en
Videomarketing strategie

Beelden zeggen meer dan woorden: wanneer je iets moet uitleggen, dan is dat soms
makkelĳker om dat met beeld te doen in plaats van tekst. 

Meer leads: wanneer je in een video uitlegt hoe een product werkt, dan wordt het
product tastbaar. De klant ziet hoe het gebruikt wordt, hoe groot het is en ziet het
bewegen. Het schĳnt dat mensen na het zien van een productvideo sneller het
product kopen.

Doelgroep uitbreiden: door met video’s en tekst te werken heb je een grotere kans
om meer publiek aan te spreken. De één leest liever een tekst terwĳl de ander graag
naar een video kĳkt

Persoonlĳkheid van de organisatie: video is persoonlĳk. Het is een makkelĳk middel
om naast informatie ook emotie over te brengen. Klanten hebben daardoor de kans
om de persoonlĳke kant van je bedrĳf of organisatie te zien

Gevonden worden in de zoekmachine: een website met daarop een video wordt beter
door de zoekmachines beoordeeld dan een website zonder video. Bovendien kan een
goede titel en bedrĳf bĳdragen aan de vindbaarheid in Google

Je hebt een oneerlĳk voordeel ten opzichte van je concurrenten: nog lang niet alle
ondernemers en bedrĳven zetten videomarketing in. Wanneer jĳ dit wél doet op een
strategische wĳze, dan zul jĳ voorop lopen in jouw markt.

De voordelen van videomarketing: 

Alhoewel ik een grote voorstander ben van videomarketing, maak ik gebruik van multi-
mediale content. Ik maak gebruik van foto's, tekst, korte video's en lange video's voor
mĳn social media kanalen: LinkedIn, Instagram, Facebook en Youtube.

In de volgende opdrachten gaan we aan de slag met jouw social media en
videomarketing strategie!
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Wat voor video's zou je willen maken welke past bĳ je bedrĳfsvisie/ personal
branding?

Wat zou je willen bereiken door videomarketing in te zetten? Naamsbekendheid, een
nieuwe lancering aankondigen, video advertenties, meer sales? Wees hier heel
specifiek in.

Welke doelgroep moet aanhaken naar aanleiding van jouw video's?



''High Ticket
Closing kent

andere
technieken dan

traditionele
sales. Als je deze

skill onder de
knie hebt, zal
alles in jouw

business volledig
veranderen. ''
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High Ticket Closing
Je kan jezelf nog zo goed vermarkten... 
Je kan nog zo zichtbaar zĳn op Instagram...
Je kan nog zoveel volgers hebben...

Maar zonder deals, verkopen, of klanten heb je geen business. 

High Ticket Closing is een skill waarmee je producten verkoopt welke hoog geprĳsd zĳn,
hierdoor behaal je een hogere winstmarge. 

Zoals de naam zelf aangeeft, is het een vaardigheid waarmee je een hoog inkomen kunt
genereren. We definiëren een vaardigheid met een hoog inkomen als het je minimaal
10.000 euro per maand kan opleveren. 

Mensen kopen en verkopen de hele tĳd. Echter is het verschil tussen het verkopen van
high ticket producten en low ticket producten aanzienlĳk.

Het sluiten van verkopen ter waarde van 5.000, 10.000, 20.000 of 50.000 is niet zo
eenvoudig als het lĳkt. Dit soort deals sluiten gebeurd meestal niet via een DM op
Instagram. 

Vanwege de hoge waarde en het prĳskaartje worden deze deals aan de onderhandel
tafel, een call of een telefoongesprek gesloten. Vaak dienen er meerdere gesprekken 
 plaats te vinden om deze deals te sluiten.

Wanneer klanten hoge aankopen doen, willen ze graag in gesprek gaan met met iemand 
 ze willen contact maken met een mens. Verbinding maken is essentieel om veiligheid te
creëren. Het bepaalt 90% van het succes van je gesprek. Zonder veiligheid kan je klant
zich niet kwetsbaar opstellen. Zonder zich kwetsbaar op te stellen kan de klant ook niet
voelen wat hĳ/ zĳ nodig heeft.

High Ticket Closing gaat om empathie, verbinding maken en van hoge waarde zĳn voor
jouw klant.
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Verkoop je low ticket producten, high ticket producten of beide? 
Wat is de investering voor elke dienst die je aanbiedt?

Kun je omschrĳven hoe de gesprekken op dit moment met jouw prospects verlopen?

Welke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden om de gesprekken met jouw prospect
vlotter te laten verlopen?



Timemangement
Eerder in het werkboek heb je geweldige en fantastische doelen voor jezelf
gesteld!

Om deze doelen te behalen, is een ĳzersterke timemanagement een MUST.
De top tips die ik je nu al kan geven zĳn als volgt:

1.Achterhaal hoe je nú je tĳd gebruikt
Om je tĳd beter in te kunnen vullen, zal je eerst moeten weten wat er verbeterd
kan worden. Een praktische tip is om van kwartier tot kwartier op te schrĳven
wat je doet. Zo krĳg je een inzicht hoe lang je eigenlĳk met taken bezig bent. Je
ontdekt snel waar je efficiënter met je tĳd kan omgaan.

2. Leer ‘nee’ zeggen
Eén van de dingen die direct tĳd oplevert, is leren om ‘nee’ te zeggen. Doe alleen
de werkzaamheden die bĳ jou horen. Het is natuurlĳk aardig om even je
levenspartner/businesspartner/moeder/vader/kinderen/klanten te helpen, maar
als dit (te vaak) ten koste gaat van je eigen werk, is het de hoogste tĳd om
hiermee te stoppen of te minderen.

Wees ook je eigen klanten te baas! Als het niet urgent is, maak dan eerst je eigen
taken af.

3. Creëer een verzamelbak voor je gedachten
Concentreren is natuurlĳk niet echt makkelĳk als je hoofd vol zit met andere
gedachten, taken of zorgen. Dingen onthouden die je niet moet vergeten,
kunnen enorm afleiden. Verzamel ze digitaal op of een papiertje. Voeg taken toe
aan je takenlĳst en voer uit op basis van prioriteit.

4. Laat perfectie varen en maak keuzes
We proberen alles zo perfect mogelĳk te doen. Zo willen we ons werk perfect
doen, een perfecte echtgenoot zĳn en daarbĳ ook nog een perfecte vader of
moeder zĳn. Maar ons streven naar perfectie brengt veel stress met zich mee.
Perfectie bestaat niet. Heel goed is ook goed genoeg. Laat het idee van perfectie
varen.Stel in plaats daarvan prioriteiten. Wat is belangrĳk voor je? Waar hecht je
waarde aan? Wat wil je écht? En als je dan toch beslist om keuzes te maken, dan
is de ochtend het beste moment. Je brein heeft dan de meeste energie en is fit
genoeg voor het maken van keuzes.
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6, Breng meer focus aan
Het gaat niet om meer doen. Het gaat om minder beter doen. Kantoorpersoneel
wisselt om de drie minuten van taak. Uit onderzoek blĳkt tevens dat je veertig
procent meer tĳd nodig hebt om afwisselende taken af te ronden.Maak daarom
afspraken met jezelf en cluster je taken. Bepaal op welke momenten je de mail
en overige berichten gaat beantwoorden. Hetzelfde kun je doen voor andere
activiteiten zoals social media, maar ook bĳvoorbeeld je vrĳe tĳdsbesteding
(me-time).

7. Weersta de verleidingen
Of nog beter: vermĳd afleidingen. Als je minder ongezond wilt eten, kun je dat
gemakkelĳk aanpakken door geen ongezonde dingen meer te kopen. Je kunt dan
ook niet meer ongezond eten. 

Hetzelfde geldt voor ‘druk zĳn’. Zet je mobiel op de vliegtuigmodus als je geen
berichten of telefoontjes wilt ontvangen. Maak er een gewoonte van om dit
minimaal één uur per dag te doen.

8, Maak repeterende taken zo makkelĳk mogelĳk
Voer je veel dezelfde taken of handelingen uit? Vind het wiel niet steeds
opnieuw uit, maar werk met sjablonen of templates voor documenten die je
vaak gebruikt en leer jezelf met sneltoetsen werken.

Voor het filmen van video's kun je een aantal draaidagen inplannen. 
Ik plan bĳv. 2 dagen per jaar in voor de draaidagen van mĳn Youtube Show
#Ondernemersreis. Ik draai elk jaar een seizoen en zo ben ik voorzien voor het
hele jaar!
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Als je nu heel eerlĳk kĳkt naar jouw timemanagement, wat voor cĳfer zou je geven op
een schaal van 1-10? Waar is dit cĳfer op gebaseerd?

Waar heb je moeite mee als het gaat om timemanagement?

Hoe zou jouw ideale week eruit zien? 



The best view comes
after the hardest

climb


