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Beste Webshop Eigenaar,

Bedankt voor je aandacht. Ik waardeer het en ik zal mijn uiterste best doen om het te behouden
en om meer aandacht te verdienen.

Onderaan vind je de beste manier om een enorm winstgevend webshop te bouwen…
IN NO-TIME.
Zelfs als je slecht bent in marketing! :)

Waarom infographics?

Omdat het ons in staat stelt de last van het verwerken van informatie op ons te nemen, zodat
jij… zo snel mogelijk je doelen kan behalen.

En eerlijk gezegd, ik houd van plaatjes in boeken.

That’s it!
Enjoy!

Bawar Ahmad
CEO, Young Metrics

PS - Vergeet niet mijn “gratis extraatjes” op de laatste pagina.



Hallo, ecom-eigenaren, hoe gaat het? Welkom bij:
De 7 Methodes Die We gebruiken Om E-commerce Te Schalen Naar Meer Dan €100.000
p/m

Mijn naam is Bawar Ahmad. Ik ben de CEO van Young Metrics en heb een passie voor het
opschalen van e-commerce merken en het helpen van anderen om hetzelfde te doen. Zo
gepassioneerd zelfs dat ik de tijd heb genomen om dit boek te schrijven en een paar coole
infographics te tekenen! Volledige transparantie: ik heb niet persoonlijk AL deze foto's die ik met
je ga delen, met de hand getekend, maar elke afbeelding - of het nu een origineel Bawar is of
niet - is met zorg geselecteerd om je leerervaring te verbeteren. Laten we erin duiken!

Hoe Dit Boek Werkt

Als je op mij lijkt, kan lezen vervelend zijn en kan het lang duren om een   boek uit te lezen. Ik
verveel me heel snel met ze. Ik moet het hele ding in één keer uitlezen, anders kom ik er nooit
meer op terug en zal het stof verzamelen. Ik wil niet dat jou dit overkomt! Deze ecom-concepten
zijn TE BELANGRIJK voor iemand om te missen, alleen omdat mijn schrijven te saai werd.
Daarom heb ik er mijn missie van gemaakt om een   gids te maken die lezers op elk mogelijk
niveau aanspreekt.

SO STICK WITH ME, OK?

Ik heb dit boek geschreven om zo licht mogelijk te zijn. Hoe je ook wilt leren, ik heb je gedekt.
Elk concept wordt op drie manieren uitgelegd:

1. Coole infographic
2. Nog coolere video (opgenomen door... je raadt het al!)
3. Samenvattingen (geschreven door... nou ja, iemand anders die meer van schrijven houdt dan
ik)

Voor de beste resultaten...

Ik dring er bij je op aan ALLE DRIE UITLEGGEN door te nemen.
We proberen hier geld voor je te verdienen, dus neem een   paar minuten extra de tijd om elk
concept echt te begrijpen. Het zal het waard zijn, dat beloof ik.

Dit Is Wat Je Gaat Leren

Deel 1: De 3 Niveaus Van Ecom
We hebben ontdekt dat e-commerce merken doorgaans in 3 verschillende categorieën of
niveaus vallen. Deze niveaus worden bepaald door de omzet die ze per maand maken. Bijna
zonder uitzondering zal een merk worden uitgedaagd door grote dreigende problemen die hen
ervan weerhouden om naar het volgende niveau te gaan. In dit gedeelte kan je identificeren op
welk niveau je merk zich momenteel bevindt en de problemen ontdekken die je tegenhouden



om te groeien. Als je dit weet, kun je het meeste uit de volgende secties halen, die je precies
laten zien hoe je problemen kunt oplossen, zodat je naar de maan kunt schalen.

Sectie 2: Het Probleem Van Omzet Generen Oplossen
Wil je weten hoe je orders als een non-stop kunt krijgen en een schaalbaar systeem erachter
kunt hebben - en dat alles terwijl je winstgevend bent? (Ja, alsjeblieft, Bawar!) Oké, jouw wens
is mijn bevel! In dit gedeelte leer je de methoden die we gebruiken om omzet te genereren door
middel van adverteren, om kopers om te zetten in terugkerende klanten en hoe je het perfecte
creatieve proces kunt structureren om jouw bedrijf op te schalen.

Deel 3: Het Retentieprobleem Oplossen
Dus je krijgt nieuwe klanten - geweldig! Maar bewaar je ze? Als je antwoord 'nee' is, ben je niet
de enige. Klanten verliezen is de stille moordenaar van webshops. Niemand praat er graag
over, want eerlijk gezegd is het klote! Maar het is echt de olifant in de kamer, en het is de reden
waarom de meeste ecom niet verder kunnen schalen dan €100k/mnd. Dus laten we een einde
maken aan deze dodelijke spiraal! In dit gedeelte leer je hoe we ervoor zorgen dat klanten
steeds opnieuw kopen.

Sectie 4: Een Infrastructuur Bouwen
Naarmate je omzet groeit, zal ook je infrastructuur moeten groeien. Wat voor je werkte toen je
bedrijf van niveau 1 was, zal het niet redden als je niveau 3 bereikt, en als je je niet aanpast,
kom je vast te zitten met het maken van minder omzet dan je verdient of waartoe je in staat
bent. In dit gedeelte leer je welke processen je moet instellen en hoe je ze ook op niveau kunt
krijgen.

Je vraagt   je waarschijnlijk "Maar Bawar, zei je iets over 7 methodes?"

Oké, tijd voor een bekentenis...
Er zijn eigenlijk 20 modellen en methodes in dit boek, samengevat in 4 secties.
Maar 7 is mijn favoriete nummer, dus de rest zijn 'bonussen'. Graag gedaan! Wie houdt er niet
van coole dingen? Zeker als het gratis is.

Over EXTRA COOLE STUFF gesproken...
Hier zijn nog enkele andere plaatsen waar je van ons en de honderden ecom-eigenaren die
deze strategieën implementeren (en VAN PROFITEREN) kunt leren:

Onze PODCAST is hier: youngmetrics.com/podcast
Een heleboel GRATIS inhoud hier: Young Metrics Youtube-kanaal
Bedankt dat je wat tijd met me hebt doorgebracht.
Jouw succes is mijn grootste missie, dus deel je overwinningen met ons, oké?
Je kunt je verhaal vertellen op IG @youngmetrics #wins
Nu we dat uit de weg hebben geruimd, ben je klaar om te ROCK 'N ROLL?
Laten we wat geld verdienen!
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Level 1 Ecom

Dit is waar 80% van de ecom-bedrijven leeft en helaas sterft. Ik wil identificeren hoe dit type
webshop eruit ziet - en als jij dit bent, geen angst, want ik zal je laten zien wat je ervan
weerhoudt om dit niveau te doorbreken en hoe je in een mum van tijd €20k+ per maand kunt
omzetten.

Level 1 Ecom Back-of-Card-statistieken
● Minder dan twee marketingkanalen actief en <10% terugkerende klanten percentage
● Minder dan € 20.000/mnd aan omzet
● Het team bestaat uit de eigenaar, enkele freelancers en misschien een helpende vriend,

familielid of stagiair
● Winst varieert van elke maand geld verliezen tot €3.000 per maand.

Op dit niveau draagt   de eigenaar de meeste, zo niet alle petten, en draaien ze hun wielen
om voorbij de grens van € 20.000 per maand te komen.

Het Verlammende Probleem
Als je je identificeert als een merk van niveau 1, moet je weten dat de voornaamste reden
waarom ecom-merken op dit niveau niet kunnen groeien, is omdat hun merk geen consistent
winstgevend systeem voor het werven van nieuwe klanten heeft.
Ze zijn niet in staat om op grote schaal nieuwe klanten te krijgen met genoeg geld om winst te
maken. In veel gevallen waren deze merken ook niet in staat om te testen op een goede
product-markt-fit. Willen mensen überhaupt dit product voor de gegeven prijs kopen? Het is
belangrijk om antwoorden op dit soort vragen te onderzoeken, maar veel merken van niveau 1
hebben dit niet gedaan omdat ze ofwel geen advertenties draaien, of omdat de advertenties die
ze wel draaien, geld kosten. Waarom? Omdat ze niet het juiste marketing offer hebben.

Het goede nieuws is dat als je hier bent, het gemakkelijk is om naar niveau 2 te gaan. Heel
eenvoudig zelfs, en we laten je zien hoe je daar komt in sectie 2.
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Level 2 Ecom

Dit is waar het leuk wordt als e-commerce eigenaar, want op dit niveau is het heel gemakkelijk
om voorbij de €50.000mnd te groeien.
In feite zien we dat ecom-merken dit doorgaans doen in minder dan 3 maanden na gebruik van
de juiste systemen.

Level 2 Ecom Back-of-Card-statistieken
● Minder dan 3 marketingkanalen en minder dan 25% terugkerende klantenpercentage
● Tussen € 20.000 & € 50.000/mnd omzet
● Het team bestaat uit de eigenaar, een parttime marketingmedewerker/stagiair en een

bureau of freelancer die de marketing doet
● Winst varieert van maandelijks geld verliezen (ja, we zien dat ecom-merken op dit

niveau veel geld verliezen) tot ongeveer € 7.000 per maand.
Op dit niveau is de eigenaar nog steeds betrokken, maar heeft hij wat kunnen verplaatsen
verantwoordelijkheid voor hun team.

Het Verlammende Probleem
Als je hier bent, herken je misschien het volgende scenario. De belangrijkste reden waarom
ecom-merken op dit niveau (en waarschijnlijk jij ook) niet kunnen groeien, is omdat hun merk
zowel een consistent winstgevend systeem voor het werven van nieuwe klanten mist EN dat ze
alleen op nieuwe klanten vertrouwen.
Niet alleen zijn ze inconsistent in het behalen van een stabiele ROI op hun advertenties, het
percentage terugkerende klanten is minder dan 25%. Wat triest is, is dat de meeste
ecom-merken op dit niveau (of welk niveau dan ook) zullen zeggen dat ze een plafond hebben
bereikt en dat ze niet verder kunnen groeien, omdat het publiek verzadigd is..
Maar op de vraag hoe lang ze ongeveer op dezelfde plek zijn geweest, zeggen ze een paar
maanden tot zelfs een paar jaar - ook al krijgen ze misschien 10 nieuwe bestellingen per dag.
Door beide problemen op te lossen, worden onze ecom-merken binnen 90 dagen naar een
hoger niveau getild en jij kan dat ook doen.
We behandelen het retentieprobleem in sectie 3.
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Level 3 Ecom

Als je op dit niveau zit, verdien je meer dan 95% van de ecom-merken in de wereld. Misschien
ben je zelfs helemaal in orde met waar je bent - wat helemaal oké is voor ons.
Maar als je meer mensen wilt bereiken, meer geld wilt verdienen, een hoogwaardige
infrastructuur wilt creëren en de grens van €100.000/mnd wilt breken, lees dan verder.

Level 3 Ecom Back-of-Card-statistieken
● Minder dan 5 marketingkanalen en minder dan 40% terugkerende klanten
● Meer dan €50.000/mnd omzet, maar minder dan €100.000/mnd
● Het team bestaat uit de eigenaar, een fulltime marketing manager en 1 -3

bureaus/freelancers met verschillende marketingkanalen
● Winst varieert van maandelijks geld verliezen (ja we zien dat merken op dit niveau veel

geld verliezen) tot ongeveer €15.000 per maand

Op dit niveau kan de eigenaar er nog steeds bij betrokken zijn, maar als je op dit punt bent
gekomen, heb je waarschijnlijk minstens één andere persoon die jouw marketingideeën uitvoert
en wekelijks met de bureaus praat.

Het Verlammende Probleem
Denk je dat je een merk van level 3 bent? Neem niet het feit dat de belangrijkste reden waarom
ecom-merken op dit niveau niet kunnen groeien naar € 100.000+ maanden, is
omdat hun ecom een   paar dingen mist...
1. Retentie - Nog steeds een probleem hier en als de systemen niet op hun plaats zijn, is dit
waar het de groei afremt
2. Uitbreiding van omzet - Eenvoudige manier om meer uit je klanten te halen en een framework
om uit te breiden naar nieuwe markten.
3. Infrastructuur - We zijn op dit niveau maar zo goed als onze infrastructuur. Als je een slecht
presterende structuur hebt, zul je nooit groeien, hoe hard je ook probeert.
We zullen in sectie 3 en 4 bespreken hoe je deze problemen kunt oplossen.
Als je op mij lijkt, denk je misschien: "Dit is in theorie geweldig, maar Bawar, laat me iemand
zien die dit echt heeft gedaan!"
En dat snap ik. Ik ben een enorme scepticus en ben dat nog steeds - vooral als je bedenkt
hoeveel goeroes en coaches de wereld rondzwerven en de wereld constant van alles beloven.
Dus om dit allemaal wat reëler te maken, wil ik je op de volgende pagina en in dit document
slechts enkele van de duizenden ecom-eigenaren laten zien die de modellen en methodes in dit
document hebben gebruikt om hun merken te schalen.



Case Study #1
Shapewear Merk - Nederland (begonnen), Duitsland, Zweden

● Een nieuw merk dat shapewear verkoopt in
Nederland

● Nieuw merk met €0 omzet. Ze zijn een
samenwerking aangegaan met ons in 2020

● Tweepersoons Team
● Ze wisten dat ze niet wisten hoe ze hun merk

consistent moesten laten groeien
● Ze gingen all-in bij het bouwen van een duurzaam,

zeer winstgevend systeem voor het werven van
nieuwe klanten.

● Bereikte €60k/mnd omzet in hun derde maand met
een winstmarge van 25% uitgaven

● Ze gebruikten bijna elk methode en modellen in dit
document

● Sinds ze bij ons begonnen zijn, zijn ze van letterlijk
€0 in 2020 naar €320k/maand gegaan met 22%
netto marges en zijn ze uitgebreid naar Duitsland,
Zweden en Frankrijk.

● Ze hebben 50% terugkerende klanten
● Ze hebben maand op maand gegroeid zelfs tijdens

COVID en de 2022/2023 recessie
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Ecommerce Growth Formula

Ecommerce Growth Formula is misschien wel het belangrijkste dat ons bedrijf heeft doen
groeien. Zo krijgen we onze ecom-merken van nul tot € 100.000+/mnd. Zo trainen we onze
marketeers ook om te denken bij Young Metrics. Als je niets anders
uit dit boek haalt, GEBRUIK DIT en je bedrijf zal verbeteren. Het is eerlijk gezegd een van de
coolste en meest effectieve concepten die ik ooit ben tegengekomen!

Oude Kapotte Dure Manier:
De meeste ecom-merken geven hun adverteerder of media buyer de schuld en blijven zeggen:
"We hebben een hogere ROI nodig" en richten zich alleen op "meer verkeer". Deze mindset
maakt je niet klaar voor succes, en je zult jezelf zien branden door bureaus en marketeers. Ik
beschouw dit als het 'shiny thing'-syndroom, waarbij je constant op zoek bent naar het volgende
nieuwe ding in marketing. Uiteindelijk raak je gefrustreerd en geef je problemen als IOS 14.5,
slechte bureaus of zelfs twijfel aan je eigen product de schuld. Dit kost je alleen maar meer geld
en verdriet.

Nadat ik dit keer op keer bij ondernemers zag gebeuren, voelde ik me genoodzaakt om iets te
doen. Dus bedacht ik een betere manier.

Betere Manier!
Oké, dus wat is deze "betere manier"? Ik ben blij dat je het vraagt! Wanneer je de eCommerce
Growth Formula gebruikt, krijg je de mogelijkheid om vast te stellen waar je geld bloedt en wat
je moet oplossen om het belangrijkste te verbeteren: Winst. Hoe?
Met simpele wiskunde. Simpel gezegd, je winst wordt bepaald door de volgende formule: Je
aantal bezoekers maal je conversieratio maal hoeveel die klant waard. Wanneer je dit uitwerkt,
kun je je concentreren op welke van deze gebieden je kunt werken om je winst te verbeteren.

Hier is een (echt) voorbeeld:
Een beauty store met deze dagelijkse aantallen:

1. 300 klikken per dag voor €0,65 Kosten per klik
2. 1,78% conversieratio
3. Gemiddelde bestelwaarde van € 55 en klantherhalingsmultiplier 1,9 (Lifetime Value =

€104,5)
4. Brutomarge van 45 % (na belastingen, transactiekosten en COGS)

Als we dit in de formule inpluggen, krijgen we:
(300 x 1,78% x (104,5*45%) ) - (300x0,65) = 56,- winst per dag. Dat is ongeveer € 1500 per
maand.

Wat we hebben gedaan, is door simpele wijzigingen aan de website door te voeren om de
conversieratio te verbeteren naar 2,1% en AOV tot 68, wat leidde tot een winst van:
(300 x 2,1% x (125,4*45%) ) - (300x0,65) = 160,59 winst per dag.



Dat is ongeveer €4800 winst per maand. Dat is 3x de winst, letterlijk in een aantal dagen.

Ze hoefden niet tegen hun adverteerder te schreeuwen om de ROI te verhogen, ze hoefden het
volume niet 3 keer te verhogen of super creatief te worden. We hoefden ons alleen maar te
focussen op de CR en LTV KPI.

Later verbeterden we het herhalingsmultiplier van klanten tot meer dan 3 en verlaagden we de
CPC tot 0,49 en behaalden we maanden van meer dan €15.000 winst, allemaal door dezelfde
mentaliteit van de groeiformule te behouden.

Hier is nog een (echt) voorbeeld:
Een modewinkel met deze maandelijkse aantallen:

1. 33.000 klikken per dag voor €1,01 Kosten per klik
2. 3,3% conversieratio
3. Gemiddelde bestelwaarde van € 60 en herhalingsmultiplier van klanten 2,3 (Lifetime

Value = € 138)
4. Bruttomarge van 25 % (na aangiften, belasting, transactiekosten en COGS)

Als we dit in de formule inpluggen, krijgen we
(33000 x 3,3% x (138*25%) ) - (33000x1,01) = 4240,- winst per maand.

Wat we deden, is nieuwe door gebruikers gegenereerde inhoud gebruiken om de CPC te
verlagen tot € 0,89 en e-mail- en sms-stromen instellen om de LTV te verhogen tot € 188 ,
wat leidde tot:
(33000 x 3,3% x (188*25%)) - (33000x0,89 ) = 21.813,- winst per maand. 4x de oorspronkelijke
winst.

Het Is Niet Zo Mooi Om Waar Te Zijn
Het is misschien moeilijk te geloven, maar als je dit proces gebruikt, komt je op het punt dat er
zoveel verkopen binnenkomen dat je knelpunten krijgt in andere delen van je bedrijf (zoals
klantenservice en operaties) .
Mensen denken dat het moeilijkste deel marketing en verkoop is. Maar wanneer je onze
methode gebruikt, is dat het makkelijke gedeelte. Nu is het de kunst om ervoor te zorgen dat je
alle nieuwe klanten aankan. Gelukkig kun je ook jouw capaciteit vergroten.
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Meta (Facebook) Ads

Je hebt er misschien wel eens van gehoord of het zelfs gedaan zonder het te weten, maar
media-buying is de kunst om letterlijk op het juiste moment en op de juiste plaats een plek in de
media te kopen. 85% van de e-commerce bedrijven plaatst advertenties zonder duidelijke
strategie. Het is als een kind achter het stuur, niet wetend hoe te rijden.

Dus, waar beginnen we met Meta-ads? We beginnen met een goede audit.

Audit

Voordat je advertenties maakt of plaatst, moet je jouw huidige statistieken controleren en
bepalen welke gebieden meer focus of aandacht nodig hebben. Hieronder lees je waar jouw
audit uit moet bestaan   en hoe je kunt bepalen waar je jouw energie in moet steken.

- Bekijk de prestaties van je advertentiemateriaal, campagne en doelgroep. Bekijk welke
componenten je KPI behalen of in de buurt komen.

- Bekijk jouw best presterende campagnes, doelgroepen en advertentiemateriaal en
markeer de best presterende. Wat heeft het beste gewerkt? Waarom denk je dat het zo
goed heeft gewerkt?

- Gebruik je CBO (Campagne Budget Optimization) of Non-CBO campagnes, of een
combinatie van beide? Vergelijk de prestaties van elk type campagne. Onthoud: met
CBO-campagnes kan het algoritme van Meta een vast budget verdelen over de
verschillende advertentiesets in plaats van deze budgetten handmatig in te voeren op
advertentiesetniveau.

- Bekijk je biedingstypen om te bepalen wat werkt (LC, MinROAS, BC, CC, enz.).
- Bekijk de prestaties van je campagnes per mediatype en bepaal of video's of statische

afbeeldingen, carrousels of DCO (Dynamic Creative Optimization) presteren op het
account.

Naast de audit MOET je een concurrentieanalyse doen en je ideale klantpersona creëren.

Zoek naar nieuwe testmogelijkheden.

Hier zijn enkele van onze favoriete dingen om te testen:

- Meta-best practices (Structure for Scale of Power 5).
- Ad copy. De kop en advertentietekst, maar met verschillende concepten! Test geen

kleine dingen zoals emoji. Test echt verschillende concepten. Ga bijvoorbeeld voor een
testimonial-ad copy in plaats van een basis product voordelen tekst.

- Testen van campagne structuren (één advertentie per advertentieset, meerdere
advertenties per advertentieset).

- Je hele creatieve testproces. "Test je testen" aan de hand van de best practices die we
in deze bronnen beschrijven:



- Landingspagina's. (Eenvoudige productpagina of een volledige verkooppagina)

Plan je toekomstige strategie.

Bereid je voor om je accountstructuren te normaliseren met een balans tussen Meta’s best
practices van Structure for Scale (S4S)/Power 5 en onze bewezen methodologieën om zowel
schaal als ROAS te bereiken. Bedenk wat je als eerste wilt doen, wat er nodig is om het te
implementeren en hoe je de middelen zult gebruiken die je hebt om het voor elkaar te krijgen.

Onthoud het volgende:

De belangrijkste strategie van Structure For Scale is het stroomlijnen en minimaliseren van het
aantal campagnes en advertentiesets dat gericht is op een groter bereik. Hierdoor kan het
algoritme ROAS en andere gewenste resultaten efficiënter aansturen.

Door je uitgaven te concentreren in minder advertentiesets, kan Meta snel evenementen
verzamelen en de leerfase verlaten. Zoals je weet, hoe langer je campagnes in de leerfase
blijven, hoe meer omzet je verliest.

Maximaliseer het doelgroepbereik, zodat het Meta-algoritme de meest gekwalificeerde
gebruikers kan vinden, terwijl het ook de overlap van het doelgroep minimaliseert.

Probeer wijzigingen in de instellingen van campagnes/advertentiesets tot een minimum te
beperken, zodat je een 'aanzienlijke bewerking' kunt voorkomen en je campagnes gedwongen
terug te laten keren naar de leerfase. Om dit te voorkomen, lanceren we vaak een nieuwe
campagne met de gewenste wijzigingen om de oorspronkelijke campagne niet te beïnvloeden.

We hebben de neiging om vier van de vijf 'Power Five'-best practices te volgen. Die vijf zijn:

- Auto Advanced Matching. Gebruik dit als je klantgegevens wilt synchroniseren.
- Account Vereenvoudiging / structuur voor schaal.
- Optimalisatie van campagnebudget.
- Automatische plaatsingen. Met deze instelling kan Meta kiezen waar je advertenties het

meest efficiënt worden weergegeven in zijn advertentienetwerken.
- Dynamische advertenties. We gebruiken deze niet vaak, maar ze kunnen effectief zijn

voor gepersonaliseerde product retargeting campagnes voor e-commerceklanten.

Nadat dit allemaal is voltooid, hebben we een aantal belangrijke dingen duidelijk: hoe we
doelgroepen kunnen targeten, welke biedstrategieën we zullen gebruiken om ze te bereiken en
welke best practices voor Structure for Scale / Power 5 we zullen gebruiken om de strategie te
implementeren. Vanaf hier gaan we over op media-buying.

Stel Performance Benchmarks vast



We gebruiken de sterkste elementen van onze klant (video's, afbeeldingen, advertenties en
doelgroepen) om basisprestaties vast te stellen terwijl we onze favoriete campagnestructuur
gebruiken. Als je aan je eigen campagnes werkt, moet je ervoor zorgen dat je over solide basis
prestatiegegevens beschikt voordat je verder gaat.

Terwijl je die benchmarking uitvoert, kun je beginnen met het ontwikkelen van nieuw
advertentiemateriaal op basis van wat je van je audits hebt geleerd. We beginnen bijvoorbeeld
met het schrijven van nieuwe teksten en onze creatieve studio begint met creatieve ontwikkeling
zodra de creatieve audit is voltooid. Op die manier is er geen vertraging bij het wachten op
nieuw advertentiemateriaal. Het is klaar om goed te gaan rond dezelfde tijd dat de benchmarks
voldoende gegevens hebben verzameld om vooruit te gaan. Goede timing is alles!

Doelgroep structuur optimaliseren

Doelgroepen zijn een cruciaal onderdeel van de campagne prestaties, daarom testen we ze
grondig. Dit is onze favoriete testaanpak om een   effectieve doelgroep structuur op te bouwen:

1. Test de beschikbare geografische instellingen. We gebruiken meestal WW, T1 en NL
voor brede doelgroepen, interessegroepen en vergelijkbare doelgroepen.

Lookalike doelgroepen zijn vooral cruciaal voor ons proces. We testen in eerste instantie een
kleiner (hogere kwaliteit) doelgroepen van 1%, 3%, 5%, analyseren de prestaties en breiden
vervolgens uit naar bredere (goedkopere) doelgroepen van 10%, 15%, 20% in een poging om
de kosten in evenwicht te brengen met het rendement op de advertentie Besteden.

Vergelijkbare doelgroepen kunnen variëren van 1-20%, hoewel we meestal 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15
en 20% gebruiken. Deze kunnen ook gebaseerd zijn op seed-doelgroepen van uitgaven
(waarde), of vastgelegde gebeurtenissen die KPI's zoals het genereren van omzet, retentie en
LTV stimuleren.

Hier zijn enkele voorbeelden van seed-doelgroepen:

- Aankoop
- Top 1% Aankopen
- Aankoop hoger dan een bepaald bedrag van €
- Top Initiëren van checkout-gebruikers
- Top 25%
- Websitebezoekers Top FB & IG Engagers

2. Creëer "MegaStacks".

Dit is een groep vergelijkbare doelgroepen die bestaat uit vergelijkbare lookalike doelgroepen in
hetzelfde percentage. Dit stelt ons in staat om een   uitgebreid publiek te creëren met dezelfde
intentie. Deze uitgebreide doelgroep kan bestaan   uit:



Vergelijkbare doelgroepen (aankopen versus topkopers versus aankopen > 9,99) Verschillende
terugkijkvensters (7D, 30D, 90D, enz.)

Sales Funnel optimaliseren
De sales funnel met adverteren is yin en yang; ze kunnen niet zonder elkaar. Dit is onze
voorkeursmethode:

1. Begin met de basis

Wanneer we een nieuwe campagne starten, beginnen we met de basis, namelijk een
eenvoudige Shopify-productpagina, -collectie en startpagina. Deze testen we meestal tegen
elkaar. Als je geïnteresseerd bent in enkele essentiële punten, hebben we een audit voor elke
website die zich richt op het verbeteren van je conversie.

2. Ga geavanceerd

Zodra we weten welke het beste presteert, investeren we in een lange landingspagina. Een
lange landingspagina moet de volgende kenmerken hebben:

- Volgt het AIDA-principe
- Social proof met UGC
- Ontwapent elk bezwaar dat iemand kan hebben om niet te kopen
- Upselling-mogelijkheid in bundels
- Duidelijke call-to-actions
- Trust badges
- Herkenbare inhoud
- Hoge snelheid, goed contrast en strak ontwerp
- Een gevoel van urgentie

In de meeste gevallen, als we dit eenmaal hebben bedacht, presteert de landingspagina beter
dan de basiswebsite pagina's. We investeren in 5-10 extra pagina's. Deze aspecten testen we
graag:

- Aandachtsgrijper
- Above the fold
- Prijzen
- Verkoop pop-up en timer

Schalen!

Dit is het deel waar elke ondernemer van houdt, het schalen van de advertenties. Een eerste
regel om te onthouden is dat je kunt schalen met een publiek van 1 miljoen tot 1k per dag,
terwijl je elke maand of 2 advertenties/aanbiedingen verandert. Dus, hoe gaan we dit doen?

Schalen heeft alles te maken met momentum. Voordat je zelfs maar aan schalen denkt, moet je
het volgende doen:



- Je ad-, personal en business account is blokkerings bestendig
- Je hebt voldoende kapitaal of een creditcard zonder een lage limiet.
- Je hebt geen lage feedbackscore of afgewezen advertenties
- Je hebt de LTV in de backend gemaximaliseerd
- Wacht tot je advertentiesets hebt buiten de leerfase
- Tenminste 200 geregistreerde conversies in de afgelopen 60 dagen
- Bereken je DAM (Delayed Attribution Multiplier)

Eenvoudigste en snelste manier om campagnes te schalen, is door hun budget aan te passen.

Hoger budget = hoger bereik = meer resultaat. 📈

Maar een hoger budget kan ook meer resultaat betekenen tegen hogere kosten. En dat is niet
wat je wilt, hè? Volg deze tips:

- Verhoog je budget niet met meer dan 10% per 24 uur
- Breng geen significante wijzigingen aan
- Gebruik CBO

Een geavanceerdere manier is door gebruik te maken van cost caps, target-ROAS en bid caps.
Als je een heel groot publiek hebt, is dit een must. Begin met Target ROAS en stel de target
30% lager in dan je daadwerkelijk ROAS 'presteert'. Laten we zeggen, dat je een campagne wilt
schalen met een ROAS van 6,0. Je moet een kopie maken, de onderdelen optimaliseren en een
target-ROAS van 4,2 instellen. Meestal zal het tussen de 5-6 zijn.

Het kan voorkomen dat de campagne geen of in ieder geval niet het volledige budget besteedt.
Gebruik dan de Bid Cap-strategie en begin met 50% boven je werkelijke CPA. De campagne
met een ROAS van 6,0 heeft bijvoorbeeld een CPA van 20. Je moet een Bid Cap stellen met
een maximumbod van 30 en het budget verhogen tot minimaal 7 x 30 = 210.

Dit wordt meestal besteed, en als dat het geval is, wacht dan een week of twee om de leerfase
af te sluiten en een nieuwe campagne te maken met een Cost Cap voor de strategie en deze
keer de limiet in te stellen op 30% hoger dan je werkelijke CPA. Je kunt het budget zo hoog
maken als je wilt; het wordt alleen uitgegeven als het die CPA krijgt (geweldig, toch?).

Zorg ervoor dat je bij de schaling campagnes het volgende doet:

- Blijf elke 2-4 weken nieuwe LookAlikes maken
- Blijf de MOF-, BOF-campagnes optimaliseren
- 5% van het accountbudget aan testen besteden
- Creatives klaar hebben voor wanneer de anderen verzadigd (frequency >3) zijn.

Houd er bij het schalen van de campagnes rekening mee dat het budget dat op een bepaalde
dag wordt besteed, geen directe omzet betekent. Houd je Delayed Attribution Multiplier bij en
plan je campagnes volgens deze multiplier. Een mooi voorbeeld van een merk die aan het einde



van de maand gemiddeld twee keer zoveel heeft uitgegeven als aan het begin, omdat de DAM
het hoogst is wanneer klanten hun salaris krijgen.

Ook ziet een geweldige structuur van de campagnes die we over het algemeen voor alle
accounts gebruiken er als volgt uit:
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Creatief testen onderhouden

Als je eenmaal bent opgeschaald naar een fatsoenlijk budget, draait het allemaal om het
behoud van je winstgevendheid. In de onderhoudsfase moet je je concentreren op het actief
houden van advertentiesets terwijl je de advertenties roteert. De beste manier om dit te doen is
door creatief te testen! Een belangrijk punt hier is de verzadiging van advertenties. Om
advertentie verzadiging en advertentie moeheid te voorkomen, moet je de volgende dingen
bekijken/doen:

Probeer de frequentie van 30 dagen onder 3,0 te houden en elke advertentie-ID onder een
frequentie van 5,0

Blijf kijken naar de CPM voor plotselinge stijgingen.

Als de CTR daalt, probeer dan onmiddellijk de advertenties te wijzigen.

Zorg er altijd voor dat je op elk moment meer dan vijf advertenties test.

Probeer voor retargeting de frequentie per advertentie (dus niet per campagne) onder de 4,0 te
houden.

Een andere heel belangrijke factor om in de gaten te houden, is seizoensgebondenheid.
Bijvoorbeeld, wat we de Gouden Week noemen. Aan het einde van de maand, wanneer
mensen hun salaris ontvangen, stijgen de conversieratio's over het algemeen met 30%.
Besteed tegenwoordig meer en minder tijdens de Zilveren Week (de week voordat mensen hun
salaris krijgen).

Tot slot gaat het in deze fase om speciale dagen/aanbiedingen.

BONUS-campagne

Meestal wil je de funnel voeden. Dit doen we door in het hogere stadium van de funnel
conversie campagnes te maken. We voeren bijvoorbeeld campagnes die zijn geoptimaliseerd
voor gestarte betalingen naast de belangrijkste aankoop campagnes. Ze halen misschien niet je
doel-ROAS, maar ze voeden de pixel en trechter goed met veel data, die de aankoop
campagnes later kunnen converteren.
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Google Ads

Sommige merken zijn niet gemaakt voor social, maar bijna (97%) zijn gemaakt voor Google.
Google is het platform dat volledig wordt aangedreven door vraag. Mensen die al weten dat ze
een product willen, gaan naar Google om te kopen. De enige vraag die overblijft is: zullen ze bij
jou of bij jouw concurrent kopen?

Dit gedeelte kan een beetje geavanceerd zijn. Je marketeer of bureau zou dit vrij eenvoudig
moeten doorlopen en uitvoeren. Als je ergens tegenaan loopt, laat het me weten. Ik hou ervan
om te helpen.

Net als op Meta gaan we graag met een goede basis aan de slag. Zorg ervoor dat je account al
het volgende heeft;

1. Tracking met conversiewaarde, idealiter datagedreven attributiemodel. Bonus als
Google Analytics is gekoppeld

2. Google Merchant Center met een geoptimaliseerde feed. Een voorbeeld van geweldige
software om dit te doen is channable.

3. Alle accountextensies mogelijk! Basics zoals Callout, Site & Structured Snippets, maar
ook Products/site Review & prijs zijn een must.

Natuurlijk kun je nog meer doen (zoals Tag Manager, Google Mijn Bedrijf, Business Feed,
Custom Audiences, etc.), maar beginnen met deze drie is voldoende om aan de slag te gaan. Ik
zal hier niet te diep ingaan, we hebben een volledige gids met uitleg over de installatie en
infrastructuur. Stuur me een bericht en ik stuur je met plezier de gids.

Je wilt dat Google Ads voor je werkt. Niet andersom. Een goede vuistregel om te volgen is als
Meta een ROAS van 3 krijgt. Google Ads zou een minimale ROAS van 5 moeten krijgen. Maar
alleen als je het juiste methode en de juiste mindset hebt.

Automatiseer alles, zelfs de dingen die je zelf wilt doen. Alles wat je nu spannend vindt, is over
zes maanden saai.

Maar blijf dingen doen die niet schalen (als het snel kan). Als je snel impact wilt maken, voer
dan eerst die taken uit en vind daarna een manier om te automatiseren.

De machines zijn beter dan wij in wiskunde en repetitieve taken. Vind de beste manier om de
machine te voeden, te bedienen en uit de weg te gaan. Op die manier kunt je jouw tijd besteden
aan waar je impact kunt maken.

Wees bereid om nieuwe dingen te proberen, dingen te breken en jezelf te vergeven. Als je niet
brutaal bent, zal je groei beperkt zijn. Ik zeg je niet dat je duizenden euro's moet weggooien
door je werk niet dubbel te controleren. Ik bedoel alleen dat je je niet moet druk maken over elk
klein detail en een lancering moet uitstellen. Voel je vertrouwd met het lanceren van
inspanningen die voor 95% zijn voltooid, en fixeer de laatste 5% de volgende dag wanneer je
een helder hoofd hebt.



De impact die je hebt op de account prestaties is alles. Analyse zonder actie betekent niets. Je
kunt urenlang hard werken om tot de kern van het probleem te komen, maar zonder het
probleem echt op te lossen (oftewel een impact te maken), had je net zo goed de hele tijd
pingpong kunnen spelen.

We begrijpen en lossen het zakelijke probleem op, niet het Google Ads-probleem.

Krijgt mobiel steeds meer verkeer, maar heeft het bedrijf geen plan om hun website voor
mobiele gebruikers te verbeteren? Ons denkproces is dit: laat klanten het bewijs zien en stel
hen in staat het te repareren. Het zal veel meer waarde opleveren dan al het andere dat ze in
Google Ads zullen doen.

Ten slotte, breid uit naar het complex: prijsmonitoring, attributie, seizoensinvloeden, diagnose
van zakelijke uitdagingen

Bouw de data op door de campagnes door de volgende optimalisatie fases te brengen:

1. Klikken maximaliseren (1-3 dagen)
2. Conversie maximaliseren (14-21 dagen)
3. Doel-CPA (4-7 dagen)
4. Conversiewaarde maximaliseren (30-60 dagen)
5. Doel-ROAS (∞)

Ik zal je nu het leuke gedeelte laten zien. De ideale campagnestructuur! Wie wil het over voetbal
hebben als je het over campagnestructuur kunt hebben, toch? Oké, prima, ik zal het kort
houden. Hieronder ziet je de ideale campagnestructuur:
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Performance Max

De nieuwe shopping campagnes. Performance Max is de volgende stap in de evolutie die we
de afgelopen jaren hebben zien plaatsvinden. Je kunt niet zonder. Je hebt wel een soort van
allround aanpak nodig. Jouw pMax-campagne is echter net zo goed als jouw datafeed, we
zullen niet ingaan op datafeeds in dit e-boek (we kunnen het in een latere versie toevoegen),
maar om ons methode te laten werken, heb je een aangepaste labeling methode nodig waarbij
je de producten labelt in drie categorieën: 1. Lage marge, 2. Medium marge en 3. Hoge marge.

We gebruiken dit label om 3 verschillende campagnes te maken en verschillend bods te zetten.
Zoals op de foto te zien is. Deze “eenvoudige” wijziging geeft Google meer inzicht en kan een
verschil in omzet tot wel 50% creëren met behoud van dezelfde winstmarge.

Naast deze 3 campagnes maken we nog twee extra campagnes: Een Catch-all campagne voor
de quick wins en een Sales campagne, waarbij je de boodschap kunt aanpassen aan de
campagne.

Search

Search zou je gouden ei moeten zijn. We gaan voor wat we de 'Accelerated'-campagnestructuur
noemen, zoals weergegeven in de infographic.

Campagne 1. Merk Zoekwoorden. Hier zitten eenvoudig de zoekterm van jouw metknaam.
Splits deze campagne op in 2 advertentiegroepen, één merk en één in merk + korting. Varieer
de boodschap zodat de impact het grootst is.

Campagne 2. Brede Zoekwoorden. We gaan voor brede zoekwoorden zoals 'Sneakers,
dameslaarzen, enz.' met de STAG-methode. Deze methode categoriseert in feite keywoorden,
bijvoorbeeld Shapewear, Corrigerend ondergoed, Bodyshaper, Gekleed ondergoed, enz. Ze zijn
allemaal hetzelfde product, maar je wilt dat jouw advertentie zoveel mogelijk resoneert met de
zoekwoorden. Het trefwoord Shapewear moet bijvoorbeeld ten minste 5 vermeldingen van
Shapewear bevatten in de advertentie, terwijl corrigerend ondergoed 0 zou kunnen hebben.
Maar voor het trefwoord corrigerend ondergoed heeft het 5 vermeld en 0 voor Shapewear.

Campagne 3. Concurrenten. Wie houdt er niet van om klanten van hun concurrenten te stelen?
Advertenties die aantonen dat je lagere prijzen of een betere garantie hebt (of welke USP's je
ook hebt) werken prima in deze campagnes

Campagne 4. Dit is een geweldige winst squeezer. In deze campagne bied je agressief
(gemiddeld +100%) op de doelgroep die jouw merk al kent. De conversieratio's van deze
campagnes zijn gewoon geweldig.

Display Retargeting

Easy wins, gewoon een must! Je hebt een goede datafeed nodig om dit te laten werken. We
houden deze campagnes graag simpel. Segmenteer jouw doelgroep in drie categorieën en pas



de boodschap aan dat segment aan. Namelijk, websitebezoekers 90 dagen, kopers 180 dagen
en toegevoegd aan winkelmandje 30 dagen. We raden aan om hier gebruik van te maken, als je
minimaal 15000 websitebezoekers hebt gehad.

Google-advertenties schalen

Nog een heel leuk onderdeel! Je hebt Google Ads eindelijk laten werken, een tijdje een goede
ROAS, maar je vraagt   je natuurlijk af of je dit kunt doen met een budget van 10x? Ja en nee.
Laat het me uitleggen.

Het schalen van Google Ads is niet lineair en de ROAS zal na een bepaald punt afnemen. Voor
het campagnetype Search hebben we een stabiele ROAS gezien als je van 30% zoekt
vertoningspercentage naar 50% gaat, maar na 50% daalt het en na 70% neemt het veel af.

Je moet eerst je break even ROAS berekenen, we hebben een uitgebreide calculator, stuur me
een berichtje en ik stuur het je toe. Het bedrijfsconcept van het kiezen van jouw groeistrategieën
is hier van toepassing. Je hebt drie manieren om het aan te pakken;

1. Winstgevende groei maximaliseren (bijv. € 2 miljoen geïnvesteerd - € 8 miljoen omzet -
4,0 ROAS - € 1,3 miljoen winst)

2. Totale winst verhogen (€ 850k geïnvesteerd - € 6,4 miljoen omzet - 7,5:1 ROAS - € 1,7
3. (€ 4 miljoen geïnvesteerd - € 10 miljoen omzet - 2,5:1 ROAS - € 0,1 miljoen winst)

Natuurlijk zouden de meeste bedrijven voor nummer 2 kiezen, maar we hebben veel
ondernemers gezien die 1 wilden of de grote visionairs nr. 3.

Voor nummer 1 moet het schalen vrij normaal zijn. Begin met het verhogen van jouw budget
met 50% elke 48 uur en schaal op naar nieuwe en grotere campagnes. Ga voor een
vertoningspercentage van maximaal 70%.

Voor nummer 2 moet de schaal zeer geconserveerd zijn. Schaal door jouw cold
traffic-campagnes elke 48 uur met 10-20% te verhogen. Ga voor een vertoningspercentage van
maximaal 50%.

Voor nummer 3 hebben we de beste resultaten behaald door 3 dagen achter elkaar je budget
letterlijk 3 keer te verdubbelen. Ga voor een vertoningspercentage van meer dan 90%.
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Als je wilt weten hoe je je kunt voorbereiden op jouw design & branding, is auditing een
uitstekende plek om te beginnen. Wanneer we met een nieuwe klant werken of een nieuw ad
account aanmaken, beginnen we met een volledige audit van zowel hun creatieve als hun
media-buying.

Een grondige audit omvat:

Het creatieve proces

Dit is misschien wel het moeilijkste deel, omdat het echt subjectief is. We zijn allemaal op deze
plek geweest: je had een geweldig idee over een advertentie/video waarvan je zeker wist dat
die zou optreden. Je hebt er veel tijd aan besteed om het te verfijnen en toen lanceerde je het.
En dan... krekels. Het presteerde niet. Dit is waarom je een creatief proces NODIG HEBT dat je
"onderbuikgevoel" wegneemt dat het moet werken en in plaats daarvan een wetenschappelijke
benadering van het creatieve proces gebruikt.

1. Identificeer jouw best en slechtst presterende advertentiemateriaal.

Waarom denk je dat elk opvallend stuk advertentie goed of slecht heeft gepresteerd? Het doel
hier is niet om ideeën te repliceren die hebben gewonnen of gefaald, maar om frisse nieuwe
richtingen te ontdekken om nieuwe manieren te verkennen waarop jouw creatievelingen zich
kunnen ontwikkelen.

Kijk ook welke demografische selecties het beste presteren (zoals leeftijd, geslacht, geografie
en apparaat). Controleer vervolgens hoe de prestaties van statische of videoadvertenties zich
verhouden.

Hoe jonger het publiek, hoe korter de video bijvoorbeeld moet zijn. We hebben heel wat 'zero
waste'-producten gepromoot bij 30+ vrouwen en de video’s die meer dan 1,5 minuut duurden,
sloegen elke keer kortere video's.

2. Voer een grondige beoordeling uit van de advertenties van jouw concurrenten.

Pablo Picasso zei het het beste: "Een goede kunstenaar zal lenen, maar een groot kunstenaar
zal stelen." Dus ga je gang - steel de beste ideeën van je concurrenten. Concurrentieanalyse is
een van de meest waardevolle dingen die adverteerders nu kunnen doen.

Weet gewoon dat jouw concurrenten in hetzelfde tempo falen als je - tussen 85% en 95%. Dat
betekent dat een overgrote meerderheid van al hun nieuwe concepten niet beter presteert dan
de beste creatives in een portfolio. En als jouw nieuwe advertentie niet beter presteert dan jouw
beste advertentie, verliest je geld met het uitvoeren ervan.



Als je echter de beste concepten en creatieve trends van jouw concurrent kunt integreren, krijgt
je een eindeloze voorraad concepten die zij hebben getest.

3. Standaardiseer jouw branding

Dit is een te veel over het hoofd gezien onderdeel. Standaardiseer je merk met in ieder geval
deze troeven:

- Missie & Visie (waarom doe je wat je doet)
- Je merkkenmerken (logo, kleurenschema, typografie, korte omschrijving)
- Brandvoice (hoe wil je overkomen?)
- Klantpersona
- Concurrentieanalyse

Deze punten zijn cruciaal voor een succesvolle langetermijnstrategie, samenwerken met
partners, resoneren met jouw publiek en de concurrentie voorblijven.

Na de audit begint het met het ontwikkelen van je creatieve strategie en methodiek. We
beginnen graag met grote tests om totaal verschillende concepten te testen. Bijvoorbeeld het
uitpakken van video's versus social proof versus levensstijl versus…. Hier zijn zeven
advertentietypen om ideeën op te doen. Intern hebben we meer dan 20 soorten en ontwikkelen
we er elk kwartaal minstens één meer.

Nadat je weet welke concepten het beste werken in elke fase van de customer journey, begint
het met multivariate testen. Je kunt dit zien als A/B-tests op steroïden. Je test niet zomaar 2
variabelen tegen elkaar (dat duurt veel te lang), maar je test meerdere variabelen tegelijk. Dit is
veel meer budget- en tijdbesparend. Vandaag zullen we geen uitgebreide strategieën
bespreken, omdat dit buiten het bestek van dit e-boek valt.

Hier zijn zeven tips voor het ontwerpen van je creatieven:
- (!) Trek de aandacht in de eerste 3 seconden met een GEWELDIGE hook
- Eindig met een duidelijke Call-To-Action
- Gebruik het juiste formaat (FB: 1080 x 1350 en TikTok 1080 x 1920)
- Maak het voor geen geluid (40% van de mensen op FB bekijkt video's zonder geluid)
- Gebruik vetgedrukte tekst
- Maak het herkenbaar door social proof of een menselijke toets toe te voegen
- Onderscheid het creatieve in elke fase (TOF, MOF, BOF)

Hooks en messaging

Voordat je begint met IEDER advertentie, zorg ervoor dat je een duidelijke hook of boodschap
hebt die je publiek wilt ontvangen. Het maakt het voor je content creator en editor zoveel
gemakkelijker als je ze dit kader geeft. Ook voor jou geeft het een geweldig kader om in te



denken en nieuwe ideeën te geven om te testen. Qua uitleg is er niet veel nodig. Een geweldig
methode om te volgen, wordt hieronder weergegeven met een voorbeeld.



 

 

 

 

 

 

   

   

Hooks & messages

Motivator

Voordeel

Voordeel boodschap

CTA

heeft saaie droge huid, en
 wil op een makkelijke manier
 een gezondere, zachte huid.

Vitamine C filter promoot
gezondere, stralende huid

 die rimpels, donkere vlekken
 en littekens voorkomt.

   

   

Ik kan daadwerkelijk het
verschil voelen! Mijn huid is
zo zacht en straalt gewoon.
Nu ik het dagelijks gebruik

heeft het mijn rimpels
verminderd. Ik hou ervan hoe
makkelijk het is, om het elke

dag te gebruiken

Mijn roos is weg en mijn haar is nog
nooit zo zacht en gezond geweest.
Ik hou ervan dat dit zo simpel is om
 te doen. Ik hoef er niet over na te

denken. Ik douche zoals normaal en
het resultaat is GEWELDIG!

Krijg een gezonde
stralende huid.

heeft droge schilferige hoofdhuid, en 
slap haar en wil op een makkelijke
 manier een gezonder, zacht haar

Vitamine C filter promoot
gezonde hoofdhuid en haargroei

 met krachtige antioxidanten
 en collageen.

Krijg gezond
prachtig haar.

wil gezonder haar & huid maar
heeft geen tijd een uitgebreide

routine te doen.

Vitamine C filter bevat 75%
Vitamine C, 8% advocado olie en
meer. Een unieke combinatie die
uw huid en haar zachter als  ooit

laat aanvoelen. 

TikTok made me buy it! En ik ben
zo onder de indruk. Ik heb geen

tijd voor een uitgebreide routine
elke dag, maar dit is zo makkelijk.

De resulaten na enekele weken
zijn geweldig! Dit is de beste

hack voor huid & haar.

Bedankt
TikTok.

Angle 1 -Prospecting 

Gezonde
stralende huid.

FBIG native

Angle 2 -Prospecting 

Gezond
zacht haar.

FBIG native

Angle 3 -Prospecting 

Schoonheidsbehandeling
tijdens elke douche.

TikTok native



Visie Waarden Stem Visuals

Website/Landingpage

De 4 V's!



Funnel

Jouw website is waar de verkoop plaatsvindt en het grootste deel van de klantreis plaatsvindt.
Het verbeteren van jouw website kan zeer krachtig zijn. Door alleen dit onderdeel te
optimaliseren zien we meestal een verdubbeling van de omzet. We raden ook aan om
uitgebreide landingspagina's te gebruiken boven eenvoudige productpagina's als jouw
product(en) op één pagina kunnen worden getoond (bijvoorbeeld geen Fashion). Hoewel we
ons meer richten op landingspagina's, kunnen de hier besproken tips en strategieën ook worden
gebruikt voor productpagina's.

Landingspagina's van e-commerce gebruiken elementen zoals social proof, trust badges, een
geoptimaliseerde conversieratio, een statische knop en andere om bezoekers te dwingen op
een CTA-knop te klikken. Ze bevatten alles wat een bezoeker moet weten om een   beslissing te
kunnen nemen over een aanbieding: downloaden of niet, kopen of niet, enz.

Meestal volgen we het AIDA-principe (aandacht, interesse, verlangen (desire) & actie) .

Aandacht - het creëren van naamsbekendheid of aansluiting bij jouw product of dienst.
Wat “above the fold” staat is cruciaal voor een hoge conversieratio. Jouw belangrijkste
boodschap en oproep tot actie moeten hier worden weergegeven. Probeer ook beoordelingen
en veilige betaling above the fold te tonen. Dit, gecombineerd met een opvallende titel,
pakkende afbeelding, social proof en vertrouwen, is een sterke manier om mensen te laten
scrollen voor meer.

Voordat je de aandacht van jouw bezoeker probeert te trekken, is het altijd het beste om te
beginnen met een opsomming van wat je weet over jouw doelgroep. Dit omvat demografische
gegevens, voorkeuren, antipathieën, verlangens, pijnpunten, enz.

Houd er rekening mee dat de kop het belangrijkste stuk tekst op jouw bestemmingspagina is.
Statistieken hebben aangetoond dat 80% van de mensen niet verder leest dan de kop als deze
hun aandacht niet trekt.

Interesse - interesse wekken voor de voordelen van jouw product of dienst.
Deze sectie moet de langste van de hele pagina zijn. Je moet je concentreren op de resultaten
van jouw producten voordat je alle functies laat zien.

Als jouw bezoeker voorbij jouw geweldige kop is gekomen, komen ze bij het gedeelte waar je
interesse gaat wekken.

Vraag jezelf af, hoe zit het met mijn product dat het interessant zou maken voor mijn doelgroep?

Lost het een probleem op? Biedt het een oplossing? Heeft het voordelen? Hoe kan ik dit
uitleggen aan mijn doelgroep?



Dit gedeelte is bedoeld om hun interesse in jouw aanbod te vergroten met:

● Feiten en statistieken - "80% van alle hot yoga-stamgasten merkt een toename van
positieve mentale en fysieke voordelen op"

● Een boeiend verhaal - "Emily Daveres was moe en had er genoeg van om buiten te zijn
van vorm totdat ze voor de eerste keer hot yoga probeerde…."

● Een pijnpunt dat door velen wordt gevoeld - "Zou het niet fijn zijn om een   fysieke
activiteit te hebben die toegankelijk is voor alle fitnessniveaus en die je gegarandeerd
helpt om in vorm te komen?"

Verlangen - een 'emotionele connectie', die je merkpersoonlijkheid laat zien. Van 'liken'
naar 'willen'.
Mensen kopen van mensen! Breng jouw klanten onder de aandacht door beoordelingen en door
gebruikers gegenereerde inhoud te tonen. Jouw doel in deze sectie is om jouw bezoeker te
laten zeggen: "Ik heb dit nu nodig!"

Actie - Verplaats de koper naar de conversie
Deze sectie moet zich richten op de prijs, de verkoop en uiteindelijk het product. Dit is ook de
perfecte plek voor bundelverkoop en upselling. Een goede tip is om drie aanbiedingen te
hebben (bijvoorbeeld één kopen versus drie versus vijf).

Afgezien van de kop, moet jouw Call To Action jouw focus zijn. Zorg ervoor dat je jouw Call To
Action test om te zien wat werkt voor jouw bezoekers. Elimineer of voeg dingen toe die
voorkomen dat gebruikers converteren. Lezen jouw bezoekers tot onderaan, maar klikken niet
op de knop? Misschien is je taal niet spannend genoeg. Misschien heb je ze niet genoeg
gewenste voordelen gegeven.

Branding
Je hele website (niet alleen jouw landingspagina) zou jouw merk moeten uitschreeuwen. Het
opbouwen van een e-commerce merk is cruciaal voor bedrijfsgroei. Sterke branding betekent
dat klanten je vaak verkiezen boven de concurrentie, wat je een concurrentievoordeel oplevert.
Dit kan leiden tot duurzame groei: zodra klanten jouw merk beginnen te herkennen en er de
voorkeur aan geven, is de kans groter dat ze loyale klanten worden en op de lange termijn bij je
blijven. Mensen vertrouwen e-commerce websites van een goed merk en ondersteunen ze zelfs
in moeilijke tijden.

Om jouw e-commerce-merk te ontdekken en te verwoorden, moet je wat graven. Jouw branding
rust op vier pijlers:

1. Visie
2. Waarden
3. Stem
4. Visuals



Naast de vier V's is jouw logo-ontwerp een uniek merk of beeld dat het gezicht van jouw merk
is, jouw typografie beïnvloedt de perceptie van mensen en beïnvloedt hun gedrag. Zelfs de
kleuren die je kiest, kunnen verschillende emotionele reacties oproepen.

Dit onderdeel gaat hand in hand met de pijler Design.

Naast het landingspagina model, moet je zich ook concentreren op de details. Denk aan het
gebruik van deze punten:

- Flyout popup
- Sales popup
- Statische Call To Action
- USP's in de footer
- Uitleg video

Ten slotte is snelheid een zeer belangrijke factor. Amazon ontdekte dat elke 100 ms latentie hen
1% omzet kostte. Gebruik een tool zoals GTmetrics of Pingdom Speed   Test en laat een expert
elk punt optimaal optimaliseren. Een grote tip die we kunnen geven is om dedicated,
supersnelle hosting te gebruiken. Dit verbetert niet alleen jouw snelheid, maar het verhoogt ook
jouw geloofwaardigheid voor Google en Meta. We hebben een bepaalde samenwerking met
hostingproviders die deze elementen ook voor je aanbevelen:

Ondersteuning 24/7= telefonische ondersteuning

Bandbreedte 50 GB+

Servertype VPS of cloud

In de loop der jaren hebben we een website-analyse van 50 punten ontwikkeld, en als je
geïnteresseerd bent hierin bieden we het gratis aan. Schiet me maar een berichtje!



Prijs anker€1997 €297

Onweerstaanbaar
aanbod checklist

Pre-frame
Autoriteit

Social proof

A

B

Splinter stack
A

B

C

Producten
Diensten
Volgende
behoefte

Bonus

 (x over/Y plaatsen)
Schaarsheid

 nog x verkrijgbaar!

 Jouw service nu:

 Superieur
aanbod:

Urgentie (tot deze datum)
 staat in relatie tot tijd.

 5....4....3....2....1....Gedaan!

"Gekke" garantie Verdubbel je gegarandeerd
geld terug.

 2x

Bundel aanbieding: 
 2 voor de prijs van 1, 2de artikel 50%

korting! Klanten hebben graag het gevoel
"bespaard" te hebben

Voor continuiteit: 
 Upsell! Biedt je klanten bij afrekenen

een complementair product aan nu ze in
de koopstemming zijn.

 Koop nu je favorieteshampoo en krijg 50 mlconditioner gratis!!

 Klant koopt schoenen, jij
biedt ze bijpassende

inlegzolen aan.



Je aanbod

Je hebt een onweerstaanbaar aanbod nodig om mensen te laten converteren. Het aanbod is de
ziel van jouw product.
Dit is een checklist die ik mentaal doorloop als ik probeer uit te vinden hoe ik een echt
onweerstaanbaar aanbod kan doen. Het komt echt neer op 8 hoofdcomponenten. Hier is de
lijst:

1) Pre-frame: in welke mindset zal jouw klant zijn wanneer ze jouw advertentie zien en
doorklikken? Waar denken ze aan? Wat weten ze al van je? Je wilt dat ze een positieve
gemoedstoestand hebben waarin ze al goede dingen over je denken en ze zijn enthousiast om
meer te weten te komen over wat je te bieden hebt. Social proof en autoriteit positionering
tijdens de marketingfase spelen hierbij een grote rol. Als je nog geen getuigenissen en
aanbevelingen van derden in al je marketing hebt, get some!

2) Prijs Anker: de website of aanbieding moet een hogere prijs vermelden dan waarvoor je
daadwerkelijk verkoopt. Dit verankert de hogere prijs in de geest van de klant en zorgt voor een
hogere waargenomen waarde voor het aanbod. Dan kun je een lagere prijs binnenhalen en
krijgt de klant het gevoel dat hij een deal krijgt. Infomercials doen dit al tientallen jaren en het
werkt nog steeds. Zelfs als we weten dat we prijs verankerd zijn, werkt het nog steeds. Ik weet
wat je denkt: “Ik wil niet dat merk zijn dat altijd in de aanbieding is”. Ik begrijp het, maar jouw
klanten zien jouw "verkoop" niet zoveel als jou en denken niet hetzelfde, pas als je de
€300.000/mnd passeert, kan en zal dit een impact hebben. Tot die tijd werkt het heel goed.

3) Splinter Stack: Dit is een van de meest briljante stukken van deze checklist. Laten we
zeggen dat je ze met je product van een beauty toolkit een lip plumper geeft met een lip roller
en lip massage tool. Je zou al die dingen gewoon in je basis lipkit kunnen opnemen. OF je zou
een lip voller kunnen aanbieden, en alle andere componenten zijn bonussen die ze gratis
krijgen. Je haalt alle componenten van je aanbod eruit, zoals splinters, en stapelt ze op zodat
mensen zien hoeveel waarde je ze echt geeft. De beste bonussen draaien om logische
behoeften, zoals add-ons en onderhoud. Als klanten die items uitgesplitst in een lijst zien,
denken ze wow, daar heb ik niet eens aan gedacht, maar ik heb het helemaal nodig!

4&5) Schaarste en urgentie: Schaarste is hoeveel van een eenheid je nog over hebt. We
hebben er bijvoorbeeld nog maar tien in deze voorraad of we zijn om de week uitverkocht.
Urgentie heeft te maken met tijd. De klant moet voor een bepaalde dag kopen, anders missen
ze de boot. De aanbieding eindigt bijvoorbeeld zondag om middernacht. Deze twee werken nog
beter in combinatie. Het aanbod eindigt bijvoorbeeld op zondag om middernacht. En ik geef
gratis verzending weg voor de eerste 10 mensen die kopen. Holy crap - waar is die creditcard?

6) Crazy garantie: Ik ben enorm dol op gekke garanties. Ik denk dat ze een van de best
verkopende tools zijn om risico's om te keren. Het legt ook de druk op je als bedrijfseigenaar om
uitzonderlijke service en waarde te bieden. Als je geen uitzonderlijke service biedt, moet je dat
eerst oplossen voordat je begint met verkopen. Het hebben van een gekke garantie gaat een



lange weg, en ik denk dat het je team een   enorm gevoel van overtuiging geeft. Het geeft het
marketingteam een   chip op hun schouder. Ze kunnen zeggen: "Trouwens, we hebben een
dubbele geld-terug-garantie. Zo goed zijn we.” Ik heb het altijd financieel goed gezien werken.

7) Bundel Aanbiedingen: Mensen willen altijd het gevoel hebben dat ze geld hebben
"gespaard", 2+1 deal of het tweede artikel is 50% korting. Dit is een van de oude trucs van
supermarkten. Misschien heb je die tweede batch tomaten niet nodig, misschien gooi je zelfs de
tweede batch weg. Maar... Je hebt niet veel uitgegeven, terwijl de supermarkt een beetje extra
op je heeft geprofiteerd, terwijl je het niet eens nodig had.
8) Upsell: voor of nadat ze kopen, zijn ze in de koopstemming en willen ze dat geld aan jouw
winkel uitgeven. Dit zijn de momenten waarop ze bijna overal ja op zeggen. Niets laat hen
sneller ja zeggen dan een complementair product. Als je schoenen verkoopt, voeg dan een
schoenen reinigingsset toe. Als je een roze t-shirt verkoopt, bied dan een bijpassende roze
jeans aan. Het is een van die briljante strategieën die we in elk afzonderlijk bedrijf hebben
toegepast.

Dit zijn de 8 componenten van het onweerstaanbare aanbod. Gebruik deze checklist de
volgende keer dat je iets maakt om te verkopen, en ik denk dat je meer zult verkopen en
gelukkiger klanten zult hebben.



Case Study #2
Ecologisch - Nederland, Duitsland

● Een ecologisch merk dat afvalvrije toiletblokken
verkoopt

● eigenaar begon met een verkoop van € 40k/maand
Ze werkten samen met ons in 2022

● Alleen actief op twee kanalen
● Ze probeerden meer dan 4 bureaus en 2

freelancers, geen van hen slaagde
● in 7 weken, na het implementeren van de

strategieën in dit document, bereikten ze € 80k/mo
● Ze gebruikten bijna elk afzonderlijk raamwerk en

model in dit document
● Nu, de eigenaar besteedt minder dan 5 uur per

week aan dit merk terwijl zijn (& ons) team de
leiding heeft

● Na een gefaalde Q4, groeide ze +85% in hun low
season maanden



Retentieprobleem
oplossen
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Het Retentieprobleem Oplossen

Je krijgt een nieuwe klant. Ja! High five! Wat nu? Nieuwe klanten vinden? Opnieuw en
opnieuw? Dat is niet hoe Amazon zijn succes heeft opgebouwd. In feite verloren ze geld elke
keer dat ze nieuwe klanten binnenhaalden. Dus waarom zijn ze een bedrijf van een triljoen
euro? Omdat ze weten hoe ze klanten keer op keer TERUG kunnen laten komen om te kopen.
Ze kunnen meer klanten behouden dan wie dan ook. In de ogen van marketing richten we ons
voornamelijk op e-mail & sms-marketing, maar de ideeën kunnen worden gebruikt voor elke
interactie na de eerste verkoop (bijvoorbeeld klantenservice, verpakking, enz.).
Deze pijler heeft de hoogste ROI in vergelijking met elke andere pijler, omdat een klein detail de
verkoop aanzienlijk kan verhogen (soms tot 500%). Veel bedrijven hebben de strategie om aan
de voorkant break-even te spelen en winst te maken op de aftersales. Je kent het gezegde:
"Het is goedkoper een klant te behouden dan een nieuwe te verwerven." Dit kan niet meer waar
zijn. Wij zijn van mening dat elk e-commerce bedrijf 25% van zijn omzet uit aftersales en op
lange termijn 50% moet halen.

E-mailmarketing
E-mailmarketing is uiterst effectief om jouw merk te laten groeien en stabiliteit te bieden. Het is
kosteneffectief, met goedkope e-mails die een monsterlijke ROI opleveren. Je bezit jouw lijst,
wat betekent dat je niet wordt geschaad door de beslissingen of het lot van een extern bedrijf.

Je moet deze vier geautomatiseerde e-mail flows vanaf het begin actief hebben:

1. Verlaten winkelwagen
2. Customer Thank You
3. Customer Win-Back
4. Welcome Flow

Met deze 4 zou je 10-20% extra omzet moeten krijgen.

We raden ook meer geavanceerde flows aan (afhankelijk van de ESP die je gebruikt):

1. Predictive Analytics
2. Op waarde gebaseerde flows
3. Cross-sell
4. Sunset-flow
5. Browse Abandonment
6. Feedback/review Verzoek

Wees uitgebreid voor elke flow die je gebruikt! Niet slechts 1 of 2 e-mails, maar je kunt tot 10
e-mails gaan. We hebben bijvoorbeeld vijf e-mails samengesteld voor de verlaten winkelwagen
die meer dan 14 dagen duurde.



Vervolgens hebben we nieuwsbrieven/campagnes. Dit zou 50% van jouw volledige e-mailomzet
moeten genereren, en idealiter zou je minstens twee keer per week moeten verzenden. We
raden aan om te beginnen wanneer je minimaal 1000 abonnees hebt.

Laten we beginnen met wat voor soort e-mails je kunt verzenden. Door de jaren heen en het
verzenden van duizenden e-mails, hebben we ontdekt dat deze het meest effectief zijn:

- Nieuwe productlanceringen
- Promo-e-mail
- Vakantie-e-mail
- Statistieken-e-mail
- Inspirerend/informatief
- Herinnering aan verkoop
- Beoordeling van klanten
- Nieuwsbrief

Het is van cruciaal belang om dit soort e-mails in jouw strategie te combineren. Je moet
maanden van tevoren nadenken en verschillende strategieën testen en blijven herhalen op
welke dag van de week of maand welk type de beste ROI heeft. Vooral voor Q4, waar het
allemaal om de feestdagen draait, moet je vroeg plannen! Meestal beginnen we in augustus
met plannen voor de feestdagen.

Voor elke campagne die je verzendt, moet je ten minste één variabele testen. Testen is hier de
sleutel, net als het media-buying gedeelte.

We testen deze variabelen graag achter elkaar:

- De lay-out van e-mail (volgorde van bestellingen)
- Verzendtijd
- Onderwerp
- Lettertype en kleurenschema
- Kortingswaarde
- Gif vs. statistiek
- Call to action
- Berichten testen

Elke variabele moet een multivariate strategie volgen. Alleen A/B doen is te traag. Ga voor
minimaal 95% significantie met je testen voordat je keuzes maakt. Streef naar een open rate
van minimaal 25% en een CTR van 2,5%.

Het is gemakkelijk om wild te worden van jouw e-mails. Houd dus bij elke campagne die je
verstuurt de volgende tips in gedachten:

- Zorg dat de hoofdboodschap en call-to-action above the fold uitkomen
- Maak de call-to-action in een andere kleur dan jouw merkkleur



- Probeer 60% e-mail en 40% tekst te gebruiken
- Gebruik hetzelfde kop- en voettekst in elke e-mail
- Gebruik een externe tool zoals Stripe om de e-mails te ontwerpen
- Controleer jouw aangepaste segmentatie (leeftijd, geslacht, LTV, landen, kopers of

abonnees, loyale klanten, enz.)
- Maak het persoonlijk!

SMS Marketing

SMS is de moderne versie van e-mail, en dus zouden moderne bedrijven hier gebruik van
moeten maken. SMS marketing heeft een open rate van 80% in plaats van e-mail 20%. De ROI
is meestal 50% hoger dan die van e-mail, maar is minder schaalbaar. Het is nog nieuw voor
mensen en bedrijven, dus vroeg op deze trend inspelen kan een grote groeistimulator voor jouw
merk zijn.

Er zijn drie flows die we aanbevelen; twee gericht op verkoop en één op goede service. We
beginnen met verlaten winkelmand flow. We hebben hierover gesproken in het e-mail gedeelte,
maar het moet zeker naast elkaar worden geïmplementeerd. Vervolgens willen we loyaliteit
aanmoedigen bij een bedankt flow van een klant. Bedank ze en stimuleer ze om opnieuw te
kopen. Ten slotte is er de verzendbevestiging flow. Mensen houden hier echt van en hebben
een grotere loyaliteit aan merken die hen op de hoogte houden via sms-marketing.

Naast de stromen zien we verbluffende resultaten met sms campagnes. Vooral op dagen als
Black Friday, Valentijnsdag, Moederdag, etc. Mensen houden er niet van om elke week een sms
te krijgen; het is echt het beste om dit af en toe te doen (laten we zeggen gemiddeld eens in de
twee maanden). Houd het simpel, zorg voor een duidelijke call-to-action en wanneer iemand
antwoordt, voer dan een gesprek!

Algemene service
De laatste in de aftersales pijler is een algemene service. Als e-commerce eigenaar weet je
heel goed dat mensen constant vragen hebben zoals: "Waar is mijn bestelling?" "Mijn maat is
verkeerd", "Hoe retourneer ik...?" etc. Hoe duidelijk het ook is op je website, voor mensen is het
makkelijker om gewoon te vragen dan te zoeken op de website. Als je dit verkeerd doet, kan dit
je in de toekomst veel omzet kosten. Ook al heb je waarschijnlijk meestal gelijk, de klant is
koning. Een gratis product geven is veel goedkoper dan die klant kwijtraken. Houd er dus in het
algemeen rekening mee dat je een uitstekende service moet hebben via telefoon of berichten.

Volg deze tips:

- Geef een korting of gratis cadeau voor het ongemak voor de klant
- Wees aardig, ook al zijn klanten dat niet altijd
- Bedank ze altijd voor het contact opnemen
- Personaliseer je service door een gezicht en een naam te laten zien



Het is ook erg belangrijk om na te denken over het moment dat iemand het pakket krijgt. Hoe
openen ze het? Hoe wordt het gepresenteerd? Wat wordt er toegevoegd? Wat geeft hen de
"WOW!" effect? We hebben een grote klantenbinding gezien door gewoon een klein cadeautje
in het pakket toe te voegen met een bedankje!



Case Study #3
Home & Decor - Nederland Offline & Online

● Matrassen verkopen in een zeer competitieve
markt

● De eigenaar begon met het verkopen van €
23k/maand in hun winkel en €4k/maand online,
terwijl hij ongeveer € verloor 1.500/maand toen ze
in 2021 bij ons begonnen

● Ze gaven letterlijk overal geld uit, maar niets leek te
werken

● Voordat ze de stekker eruit trokken, gaven ze ons
raamwerk een kans en eindigden ze na 4 maanden
met € 51k met een winstmarge van 31%

● Na 3 weken , ze waren dagelijks winstgevend.
● Ze waren zo snel uitverkocht dat ze de nieuwe

bestellingen moesten pauzeren.
● Ze gebruikten bijna elk raamwerk en model in dit

document
● In mei 2022 namen ze € 21.000 winst mee naar

huis



Dashboarding



Dashboarding

Zoals bij elke bedrijfsinfrastructuur heb je een duidelijk KPI-dashboard nodig. Alleen kijken naar
omzet en winst is niet voldoende. Hieronder vindt je de "hoofd KPI's" volgens het AIDA-model
die je als eigenaar dagelijks tot wekelijks kunt volgen.

Social Advertising-statistieken

A) Aandacht: eerst raden we aan (je moet hiervoor een aangepaste statistiek maken in
Meta/TikTok/Snapchat) om weergaven van 3 seconden / totaal aantal vertoningen te
gebruiken. Dit is het percentage van de mensen die je target dat stopt en de video
minstens 3 seconden bekijkt. Idealiter zou dit meer dan 35% moeten zijn (hoewel dit
relatief is).

B) Interesse: de gemiddelde kijktijd van een video.
C) Verlangen: CTR. Specifiek Unieke Outbound Linkclick
D) Action: Deze fase is duidelijk en het hangt allemaal af van de conversie, dus de ROAS.

Enkele "leuke" statistieken die je zou kunnen gebruiken, zijn EPC (earnings per click) en
PPC (profit per click).

Door deze 4 statistieken te combineren en het advertentiemateriaal te evalueren, krijgt je het
beste inzicht in de prestaties van jouw sociale advertenties.

Search/shopping statistieken

A) Aandacht: Zoek-/shopping vertoning ratio
B) Interesse: CTR. Specifiek Uniek Uitgaand Link Klik
C) Verlangen: Bouncepercentage
D) Actie: Deze fase ligt voor de hand en het hangt allemaal af van de conversie, dus de

ROAS.
E) BONUS: Een grote aanbeveling is om concurrentiestatistieken bij te houden, zoals het

overtreffende aandeel en het percentage bovenaan de pagina.

Website-statistieken

A) Aandacht: Bouncepercentage
B) Interesse: Trechter Statistieken zoals Productpagina naar winkelwagen % en

winkelwagen naar afrekenen %.
C) Verlangen: Inschrijfformulier %
D) Actie: Conversieratio en gemiddelde bestelwaarde!
E) BONUS: Over het algemeen zou het ook verstandig zijn om naar de snelheidsscore te

kijken.

Retentie Statistieken Beoordeling

A) Terugkerende klanten
B) Klantenfeedback (NPS)
C) Betrokken nieuwsbrief lijst
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5 interne focuspunten

Je kent misschien de 5 externe kernfuncties van jouw bedrijf:

Verkeer genereren, verkeer nurture, ze converteren, fulfillment en retentie.

Verkeersgeneratie

Je moet blijven zoeken naar manieren om verkeer te genereren en verkeerskanalen te
diversifiëren. Je kunt niet vertrouwen op slechts één kanaal. We kennen allemaal de pijn van
het geblokkeerd worden door Meta. Je moet een omni-channel opbouwen en het waargenomen
vertrouwen van jouw merk bij nieuwe klanten vergroten. Dit kan door op meerdere kanalen
actief te zijn. Je moet altijd iets testen op nieuwe en populaire platforms zoals TikTok & SMS.
Zoeken naar organische kanalen wordt ook sterk aanbevolen, dit zal "gratis" conversies
opbouwen en helpen tracking pixels zoals Google & Meta sneller te leren wie jouw ideale
doelgroep is.

Traffic-nurture

Als je niet minstens één test per week op jouw website uitvoert, moet je beginnen. Begin met
A/B-testen van de eerste afbeelding of kop die ze zien en houd het bouncepercentage bij.
Andere goede voorbeelden zijn het testen van verzendkosten, upsell-aanbiedingen en de tijd op
een timer. Growth hack je een weg naar boven!

Net zoals je verschillende advertenties op een advertentieplatform test, MOET je totaal
verschillende bestemmingspagina's testen. We hebben zoveel succes gezien met
AIDA-landingspagina's en Advertorials. Je kent die lange "blog"-achtige pagina's. Deze werken
vooral goed als je een probleemoplossend product hebt.

Nu is A/B-testen interessant, maar moeilijk om op grote schaal uit te voeren. Het vinden van
een ontwikkelaar om je te helpen is de sleutel, maar slechts één met een snel tijdsbestek. Je
kunt niet weken wachten om een   kleine verandering door te voeren.

Verkeers Conversie

Net als het nurture-gedeelte, heb je een wetenschappelijke benadering nodig om het aanbod te
testen. We hadden het hier al over in het offer methode. Een van de gemakkelijkste hendels die
je kunt gebruiken om de winst te vergroten, is door verschillende prijspunten te testen.

Fulfilment

Ik zie zoveel ecom-merken dit onderdeel verkeerd doen. Ze concentreren zich alleen op het
krijgen van de bestelling, maar ze vergeten dat het echte geld na de bestelling wordt verdiend.
Grote merken nemen verlies op de eerste bestelling, zo groeide Amazon uit tot een bedrijf van
€1.000 miljard, ze profiteren aan de achterkant.

Dit begint met een geweldige fulfilment-ervaring.

Je hebt een leuk, toffe en enthousiast klantenserviceteam/proces nodig. Klanten zouden je
graag willen bellen of berichten. Terugbetalingen en uitwisselingen moeten snel en gemakkelijk
zijn, want de waarheid is dat klanten lui zijn. Ze willen een one-pitstop voor hun behoeften, ze
willen opnieuw kopen. Dus maak het ze makkelijk.



Begin met de unboxing-ervaring!

Retentie

Hier hebben we het al over gehad in de paragraaf over retentie. Nadat ze het product hebben
ontvangen en enige tijd hebben gehad om het te gebruiken. Dat is het moment dat je ze
opnieuw moet kopen. En opnieuw. En opnieuw.

Stel een proces in om hen op de hoogte te houden van het bedrijf. Spam ze niet alleen met
aanbiedingen, maar informeer ze. Dit begint met e-mailcampagnes die waarde geven door
gebruik te maken van tips, wekelijkse updates etc.

Kun je ervoor zorgen dat je klanten op lange termijn blijven kopen? Daarvoor heb je goede
processen, branding en communicatie cycli nodig. In dit geval vragen: wat kopen ze nu? Wat is
een goed gratis product voor hen? Als je ze geen opwaarts pad biedt, zul je ze waarschijnlijk op
een bepaald moment in de toekomst kwijtraken.



Case Study #4
Pettenmerk -  Verenigde Staten, Australië & Canada

● Hoeden verkopen rond de hype van Peaky Blinders
● Een nieuwe eigenaar nam het merk over, terwijl het

door alle kosten niet winstgevend was
● Begon met ons in januari 2021 samen te werken.

Onmiddellijk begonnen met het implementeren van
onze acquisitie-, prijs- en retentiesystemen

● We hebben in 6 maanden € 500k+ aan omzet
behaald.

● Ze breidden zich verder uit dan hoeden en buiten
de Amerikaanse markt.

● Momenteel doen ze gemiddeld €7.000 p/m per
maand aan winst met een maandelijkse groeifactor
van 9%

● Ze gebruikten bijna elk raamwerk en model in dit
document

● Hun e-maillijst groeide uit tot 20.000 actieve
abonnees.
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Als je met ons in zee wilt
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SNELLER JE DOELEN BEREIKEN

Het enige waar we niet meer van kunnen krijgen, is tijd.

En wat interessant is, is dat hoewel we geen tijd kunnen kopen, we wel informatie kunnen
kopen die ons sneller zal brengen waar we willen zijn. Het stelt ons in staat om onze toekomst
bij de horens te grijpen en hem schoppend en schreeuwend naar het heden te slepen op onze
eigen voorwaarden. Voor mij komt dit het dichtst in de buurt van tijd kopen. Het is het enige
waar ik ons   succes aan toe schrijf, constant investeren in informatie om de leercurve te
versnellen om sneller te komen waar we willen gaan.

Dat gezegd hebbende, het is moeilijk om te weten wie "legitiem" is en wie niet. Ik weet niet eens
zeker wat het betekent. "Legitiem" voor sommige mensen is €10.000/maand voor anderen, het
is €10 miljoen/maand. Voor sommigen is het de bedoeling. Voor anderen zijn resultaten.

Maar voor mij - legitiem is gewoon:

Heeft deze persoon of dit bedrijf mensen zoals ik naar de plaats gebracht waar ik heen wil?

Hebben ze veel bewijs van deze reis, en hebben ze een hoog slagingspercentage?

Zijn hun gegevens transparant zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen?

Wij streven er te allen tijde naar dit voor onze klanten te doen. Soms schieten we tekort, want
ook wij zijn een bedrijf van mensen. En we hebben ook slechte dagen. En soms zijn onze
medewerkers, net als jouw medewerkers, geen voorbeeld van uitmuntendheid.

Maar we doen ons best.

Daarom wil ik je een aanbod doen. Want jij, beste lezer, die het tot het laatste deel van het boek
heeft gehaald, heeft de staying power om dit daadwerkelijk te laten slagen.

(Daarom bied ik geen samenwerking aan in sectie één :) Ik hou onze slagingspercentages
graag hoog.)

Dus - mijn aanbod aan jou, zoals beloofd: Ik wil graag met je samenwerken om je te helpen je
merk op te schalen naar €100k/mo. Ik wil je helpen het sneller te doen, met minder hobbels in
de weg, en minder onzekerheden. Ik wil je graag een model geven dat zich zo goed als
bewezen heeft in alle vaardigheidsniveaus en geografische markten.

Het is echt een model dat iedereen, die de consistentie heeft om elke dag te verschijnen, kan
doen.

Voor degenen die we als partner nemen, heb je de mogelijkheid om:

Een stabiele inkomsten- en winst stroom te creëren, zodat je weet dat de huur en alle uitgaven
elke maand worden betaald (je zult je afvragen hoe je het geld moet investeren, want het begint
zich op te stapelen).

De financiële vrijheid hebben om nieuwe producten te testen, naar nieuwe markten te gaan en
echt te doen wat je wilt doen.

Niet langer "gewoon een lokale e-com persoon" zijn maar het merk worden dat je wilde worden



Meer levens veranderen dan je ooit voor mogelijk had gehouden

Wakker worden wanneer je maar wilt (geen ecom dagen van 4 uur 's ochtends meer)

Word binnen 2 jaar meer dan de top 1%.

Als je dat wilt, blijf dan lezen.

HINT: We hebben alle moeilijke dingen verwijderd waar mensen op vastlopen.

Wij zorgen voor de...

...Ads, Copy & Headlines

...Video's

...Landingspagina's

...E-mail & SMS

...Strategie

...en we halen je doelen in no-time..

EN we geven je precies wat je nodig hebt om...

...verkeer te laten converteren

...opnieuw te laten kopen

...dat ze je doorverwijzen naar anderen

...te herhalen

Zodat je meer levens kunt beïnvloeden.



Het  enige wat je hoeft
te doen is dit....

Volg het systeem dat 650
E-commerce eigenaren al

hebben gebruikt....

Dat is alles!

Als je interesse hebt om
partner van ons te worden,

boek dan nu een "laat je pinpas
thuis" gesprek, door de link op

de volgende pagina te klikken.....



ENIGE WAT JE HOEF TE DOEN IS...

Volg een bewezen systeem dat 500+ ecom van over de hele wereld al hebben toegepast.

Dat is het.

Je kunt dit zelfs doen als je nog nooit een merk hebt gehad.

Het is echt zo eenvoudig.

BOVENDIEN...

Dit systeem is bewezen om verkeer te converteren en te blijven als lange termijn klanten.

Voeg gewoon JOU aan het formule toe.

Als je dat wilt, zouden we graag met je samenwerken.

Als je geen geld verdient, doen wij dat ook niet.

Als je niet kunt verkopen, dan blijf je niet.

Dus we willen onze partners zo lang mogelijk behouden (net zoals je dat doet met jouw
klanten).

Voor het geval je het je afvraagt - nee - we maken geen nieuwe BV of worden mede-eigenaar
van jouw bedrijf.

Het is 100% van JOUW.

Het is als een white label franchise.

Je krijgt toegang tot de beste...

...aanbiedingen

...reclame toolkits

...strategieën

...retentie praktijken

...en meer.

Maar aan het eind van de dag, is het helemaal van jou.

Hoe meer jij groeit, hoe meer wij groeien.

Dus we zitten er samen in.

Als je mee wilt doen, plan een gesprek op de onderstaande link.

https://youngmetrics.com/je-merk-groeien

Ik kijk uit naar de volgende stappen.

Geloof in jou.

Bawar



PS Ecom rules.

PPS Onze gemiddelde klant in ons programma behaald 6.7X in NIEUWE omzet in hun eerste
jaar en... de NETTO winst gaat 4.4X nadat ze ons betaald hebben. Het werkt.



Wat kun je verder nog
leren?

Als je deze info leuk en
leerzaam vond...

Zijn hier 4 manieren waarmee
ik je business kan laten

groeien...gratis

www.youngmetrics.com

Young Minds podcast

Meld je aan bij het Youtube
kanaal van youngmetrics 

Volg youngmetrics op
IG/TikTok
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