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Online

Business
Factory

"Don`t let your dreams
just be dreams"



Gaat het dan eindelijk gebeuren? Ga jij met
jouw website aan de slag? Heb je al

verschillende ideeën maar weet je niet waar
je moet beginnen?

Dit is de juiste start!  Als je alle opdrachten
uit de training in dit werkboek invult heb je
aan het einde een heus plan in handen! Je

weet dan aan welke knoppen je kunt en gaat
draaien om van jouw website een

succesvolle online business te maken.

Succes! 

Liefs Vanessa



DIT WERKBOEK HEB JE
NODIG BIJ DE MODULES

1 T/M 3 EN DE
BASISMODULE VAN DE

TRAINING ONLINE
BUSINESS EXPERT



Stip aan de
horizon?
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Maak een
vision board



BRANDING TEMPLATE

Afbeelding logo inclusief kleurcodes

DATUM

Beschrijf jouw huisstijl inclusief tone of voice

Brand icon en logo voor social

LABEL



BLAUWDRUK BRANDING

Afbeelding logo inclusief kleurcodes

DATUM

Beschrijf jouw huisstijl inclusief tone of voice

Brand icon en logo voor social

BRANDING TEMPLATE

DATUM

LABEL

Welke lettertypes gebruik je?

Wat is het imago dat je wilt uitstralen?

Wat is jouw kleurenpalet?



BLAUWDRUK BRANDING

Afbeelding logo inclusief kleurcodes

DATUM

Beschrijf jouw huisstijl inclusief tone of voice

Brand icon en logo voor social

BLAUWDRUK BRANDING

DATUM

LABEL

Welke lettertypes gebruik je?

Wat is het imago dat je wilt uitstralen?

Wat is jouw kleurenpalet?

BRANDING TEMPLATE

DATUM

LABEL

Beschrijf jouw ideale klant in 5 steekwoorden

Wat maakt jou uniek?

Wat doet jouw product/dienst?



BLAUWDRUK BRANDING

Afbeelding logo inclusief kleurcodes

DATUM

Beschrijf jouw huisstijl inclusief tone of voice

Brand icon en logo voor social

BLAUWDRUK BRANDING

DATUM

LABEL

Welke lettertypes gebruik je?

Wat is het imago dat je wilt uitstralen?

Wat is jouw kleurenpalet?

BLAUWDRUK BRANDING

DATUM

LABEL

Beschrijf jouw ideale klant in 5 steekwoorden

Wat maakt jou uniek?

Wat doet jouw product/dienst?

BRANDING TEMPLATE

DATUM

LABEL

Wat zijn jouw kernwaarden (max 3 tot 5)

Wat is jouw verhaal?



Wat is jouw
waarom?



Wat is jouw
verhaal?



4. Symphatie3. Sociaal bewijs

Mensen laten zich sterk
beinvloeden door de mening van
anderen. En als er één schaap over
de dam is, volgen er meer. 

DE ZEVEN GEHEIMEN 
VAN HET OVERTUIGEN

We kopen het liefst van
iemand waar we ons mee
kunnen associëren. Geef
je onderneming daarom
een gezicht!

Mensen krijgen graag
advies van een expert
en zijn eerder
geneigd iets van hen
aan te nemen. 

2. Commitment en consistentie

Mensen zijn eerder
geneigd 'ja' te zeggen
als ze al eens eerder
met jou  gehandeld
of contact hebben
gehad.

Mensen hebben de behoefte ergens bij te horen. Hoe meer we ons
herkennen in een bedrijf, hoe meer we geneigd zijn wat van ze te kopen. 

Als je iemand iets
cadeau geeft, zijn
ze sneller geneigd
iets terug te doen.

Iets lijkt waardevoller
als het lastiger te
verkrijgen is. 

Wederkerigheid1.

7. Eenheid

6. Schaarste5. Autoriteit



METEN IS WETEN

Welke doelen
kan je meten?



Opdrachten Analytics

Opdracht:  Maak een Google
Analytics account aan als je dit

nog niet heb gedaan.

Opdracht: Sluit jouw eigen IP-
adres uit.

Opdracht: kijk welke pagina de
afgelopen 30 dagen het beste

heeft gescoord op jouw website
en noteer hiervan tevens de

gemiddelde tijd dat er op deze
pagina verbleven werd.

Opdracht: stel een doel in en
bekijk wat het

conversiepercentage was van de
afgelopen 7 dagen.
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Trechter instellen

Bedenk welke stappen je wilt meten
in de trechter



In de volgende modules neem ik je
mee in de wereld van content

maken, social media, de ideale
klantreis, online reputatie, e-

mailmarketing, klant is
ambassadeur, online adverteren,

online verdienmodellen en
conversieoptimalisatie.


