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Voordat ik jou mijn best converterende posts geef van de afgelopen paar jaar wil ik je

uitleggen dat dit uiteraard slechts een onderdeel is van een groter geheel. Je hebt

meer nodig om te verkopen op social media dan alleen verkopende posts. 

Ik bouw vaak wat spanning op, maak nieuwsgierig over mijn aanbod en ik zorg voor

herhaling. Ik verkoop nooit een programma met 1 post, dit komt voor een langere

periode terug op mijn profiel. 

Daarnaast ben ik naast Facebook, ook zichtbaar op stories, instagram, in de email en

sinds recent heb ik ook een podcast. 

Sales posts zijn slechts onderdeel van een groter geheel qua strategie, maar daarom

maakt het ze niet minder belangrijk. Want dat je hier de juiste dingen deelt, op de

juiste manier zorgt ervoor dat mensen aanhaken of afhaken.  

Dus als je post, sta altijd stil bij de intentie die je hebt voor de post. Dit kan zijn

verkopen, als je mensen hebt warmgedraaid. 

Maar soms is dit: jouw persoonlijkheid laten zien of jouw visie, waar je voor staat of

gewoonweg waarde delen om mensen kennis te laten maken met jouw manier van

werken. 

Je hebt het allemaal nodig en sales is cruciaal in dit proces. Ask for the freaking money

baby! Want zonder sales geen verkopen, zo simpel als dat. 

Veel van mijn verkopende posts leiden tot verkoop van een klein product, een sales

gesprek of iets waarin ik waarde deel, zoals een challenge, masterclass etc. Hoe dit in

elkaar steekt is per product en per business model anders uiteraard. Maar er zijn veel

dingen die overlappen. 

Als je mensen in een salesgesprek, gratis webinar, masterclass of challenge wilt

hebben, moet je het net zo goed aan ze verkopen. Ondanks dat ze geen geld hoeven

te investeren, moeten ze namelijk wel tijd investeren en dat is ook heel erg waardevol.

Dus verkoop jouw gratis dingen net zo hard als iets waar ze wel voor betalen!  
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Deze post is een succes
verhaal, waar ik aan het
einde een CTA (Call-To-
Action) doe. 
 
Succesverhalen werken
enorm goed, mits je niet
arrogant overkomt, maar ook
laat zien waar je vandaan
komt en mensen laat voelen 
 dat jij niet anders als hun
bent. Ze willen voelen dat het
mogelijk is en hiermee
motiveer je de ander.

Het verhaal zorgt voor veel
interactie, mensen willen  je
graag feliciteren en hierdoor
ben je enorm zichtbaar. 

Mensen houden ook van
positiviteit en willen altijd
met je meevieren. Facebook is
hier bij uitstek ook uitermate
geschikt voor, omdat het
platform gericht is op
vrienden.  

Post 1: 'Het-succesverhaal-post'Post 1: 'Het-succesverhaal-post'Post 1: 'Het-succesverhaal-post'
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Met deze post trigger ik mijn
doelgroep in de eerste zin,
omdat ik veelal met healers en
coaches werk, iedereen hier
wel tools van gebruikt en
enthousiast over zijn, dit is
hun expertise. 

Puur al door de eerste zin
willen mensen óf hun visie
delen óf ze willen hun
"toolpakket" uitbreiden met
iets wat ik aanbied, namelijk
het energetisch healen. 

De comments zijn prettig, want
dat geeft mij enorm veel
zichtbaarheid en dus ook meer
interesse.

Tegelijkertijd deel ik een stuk
van mijn verhaal want story-
telling is een enorm goede
manier om te resoneren bij
jouw potentiële klanten.  

Post 2: 'De-meningen-post'Post 2: 'De-meningen-post'Post 2: 'De-meningen-post'
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Deze type posts met een
kleurtje op de achtergrond
werken enorm goed, evenals
de posts met max 85-
characters, waarbij de tekst
iets groter wordt. 

Waarom?

Het algoritme zorgt ervoor
dat deze enorm goed in zicht
komen, beter als normale
posts. 

Verder zet ik in 1 zin neer
wat voor resultaat ze kunnen
verwachten, waar het over
gaat en dat er een max aantal
plekken zijn. Mensen voelen
hierdoor dus de noodzaak, de
mensen die het willen zullen
reageren omdat je niet alles
weggeeft en ze toch willen
weten: hoe dan? Hierdoor
voer je weer mooie
gesprekken. 

Post 3: 'De-korte-vraag-post'Post 3: 'De-korte-vraag-post'Post 3: 'De-korte-vraag-post'
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Transformaties laten zien is een
enorm krachtige manier van
verkopen, omdat er direct visueel
een verschil te zien is.  

Hieronder zie je een transformatie
van mij die ik deelde toen ik
health coach was, hiermee kreeg
ik altijd mensen in mijn inbox die
mij vroegen hoe ik dit had gedaan.

Links een voorbeeld voor een
andere branche dan afvallen,
waarbij je ook ziet dat ik ook een
transformatie visueel deel.
Toevallig had ik hier geen CTA
gedaan, maar dit kan dus ook
prima aan het einde. 

Post 4: 'De-transformatie-post'Post 4: 'De-transformatie-post'Post 4: 'De-transformatie-post'   
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In deze eerste zin roep ik
herkenning op bij mijn
doelgroep. Ik geef ze iets waar
ze het mee eens zijn.
Vervolgens ga ik dieper in op
herkenning, de 'pijn' in hele
concrete voorbeelden, met
een tikje humor (mijn stijl). 

Na de pijn te hebben
omschreven heb ik het over
wat de oplossing is en die
reik ik vervolgens aan. 

Een andere reden waarom dit
1 van mijn beste posts ooit is,
is omdat ik mensen eronder
laat reageren met een
specifiek woord. Hierdoor
boost ik het algoritme. Als ik
10 reacties krijg in het eerste  
uur ziet een heel groot
gedeelte van mijn
vriendenlijst deze post en
hierdoor melden meer
mensen zich weer. Dus ik
creëer een kettingreactie.

Post 5: 'Van-pijn-naar-oplossing-post'Post 5: 'Van-pijn-naar-oplossing-post'Post 5: 'Van-pijn-naar-oplossing-post'
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Hier deel ik een verhaal van
iemand die mij enorm
inspireert. In mijn geval is
dat iemand die ik persoonlijk
ken, dit kan ook een grote TV
persoonlijkheid zijn. Ik heb
eerder verhalen gedeeld over
Oprah of andere vrouwelijke
leiders.  

Ik pak hier een stuk wat ik
teach en laat het verhaal
overlopen naar een CTA om
je aan te melden bij mijn
Masterclass.  

Dus ik spreek een verlangen
aan die enorm inspireert en
er is een open einde die
nieuwsgierig maakt om er
meer over te weten te komen 

Post 6: 'Jouw-inspirator-post'Post 6: 'Jouw-inspirator-post'Post 6: 'Jouw-inspirator-post'   
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In deze post zet ik mijn
aanbod even in het zonnetje.
 
Ik geef het de volle aandacht
en doe aan het einde een CTA. 

Eerst deel ik het resultaat
wat het mij heeft gebracht,
vervolgens deel ik alle
resultaten die ze gaan
bereiken met het programma.

Ik vertel niets over de
modules, ik vertel alles over
wat ze gaan ontdekken en
leren. Ik praat in verlangens
en resultaten. 

Ook zet ik erin in hoeveel tijd
ze dit bereiken, om het
concreet te maken want je
hersens hebben voor een
compleet plaatje nou eenmaal
een tijdsuitdrukking nodig. 

Ook vraag ik of ze eronder
kunnen reageren, zodat ik
zichtbaarder wordt voor
anderen.   

Post 7: 'Unpapologetic-Verkoop-Post'Post 7: 'Unpapologetic-Verkoop-Post'Post 7: 'Unpapologetic-Verkoop-Post'
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In veel van de posts is er goed gebruik gemaakt van het algoritme van social media,

waardoor de post zichtbaarder is dan normaal.  

In veel van de posts wordt er een verhaal gedeeld. Mensen willen jou begrijpen, ze willen

een connectie voelen, je kunt NOOIT genoeg over jezelf delen. Stel je open, kwetsbaar,

eerlijk, rauw en puur op. Mensen willen geraakt worden. Ze kopen pas van jou als ze

voelen: jij resoneert met wie ik ben. 

Vertel over de pijn of problemen die ze nu ervaren, zodat mensen getriggerd worden en

een kleine conversatie in hun hoofd hebben: oeh dat heb ik ook. Dat maakt het

onweerstaanbaar om door te lezen. Plus ze snappen dat jij hun pijn begrijpt en mensen

willen dolgraag begrepen worden.  

Praat in resultaten, nooit over jouw product zelf, dat vinden mensen totaal niet

interessant. Ze willen weten wat ze kunnen verwachten, hun verlangen wordt

aangewakkerd met het delen van resultaten. 

Trigger de emoties, motiveer ze, lift ze omhoog, raak ze in hun schaduwkanten. Mensen

onthouden niet wat jij te bieden hebt, ze onthouden de emotie die je bij ze losmaakt. Via

teksten is het lastiger om emoties bij mensen los te maken als bijvoorbeeld via audio of

video, daarom is het extra belangrijk dat de boodschap recht vanuit jouw hart komt. 

Zoals je ziet kun je op verschillende manieren je sales posts maken. Er is niet 1 manier die het

beste werkt, maar er zijn wel een aantal dingen wat dus overeen komt: 
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Dat vlammetje aanwakkeren tot ongekende hoogtes, zodat jouw geschreven teksten

knetterhard inspireren. Wil je alle overtuigingen, angsten, lagen en maskers afgooien en

gewoon 100% jezelf zijn? Moeiteloos, op alle momenten van de dag? Zodat content oneindig

door jou heen stroomt en jij alleen nog maar jouw zielsmissie hoeft te leven en dit vervolgens

kan delen met de wereld. 

Wil jij in 1 maand een MASTER worden over jouw schrijf skills? Of je nu al goed bent en alle

content "trucjes" kent of dat je het nog moet leren, jij gaat 10 lager dieper en een magneet

worden voor potentiele klanten.  Zielsexpressie is iets anders dan je ooit hebt ervaren. Ja jouw

marketing technieken ga je enorm verbeteren, maar mensen RAKEN met jouw woorden....

daar zit de kern.  

Mensen weten wanneer ze echtheid lezen, onbewust. Ze voelen het. Jij weet dit ook. 

Geen enkele strategie kan op tegen jouw SOUL SPEAKING TRUTH. Uiteraard weet jij straks als

geen ander waar je het over mag hebben, hoe je dit het beste kan brengen en hoe jouw

verhaal nóg meer gaat leven. 

Dit is enkel voor mensen die ALL IN willen gaan. Elke dag consistent willen ontdekken,

posten, oefenen, op hun bek gaan en opnieuw beginnen.  Dit is voor vrouwen die in de

actiestand gaan. Vrouwen die er klaar mee zijn om aan het perfecte plaatje te voldoen, de

rebels onder ons, die weten dat hun manier niet mainstream is. 

Ontdek in 1 maand "How to" 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐎𝐔𝐋 � on paper voor de belachelijk lage prijs

van  €44 ex btw!

Je krijgt 30 dagen lang elke dag een inzicht, opdracht, visualisatie, video, training, insight

achter de schermen, ideeën, empowerment etc.  

Je krijgt alle ins en outs om in freaking alignment te komen met jouw pen. 
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