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Heb je de nieuwste versie van dit boek?
Ik breng regelmatig updates en uitbreidingen aan in dit boek omdat het internet door de jaren heen
natuurlijk ook in beweging blijft en er dus soms nieuwe kansen en mogelijkheden zijn.
Je kunt hier gratis de nieuwste versie van dit e-book downloaden:
http://internetmarketinguniversiteit.nl/html/internet-succes-formule
Dit is en blijft een gratis e-book, het is dus je volste recht om het gratis weg te geven aan anderen of
om het, mits voorzien van een bronvermelding, op je website te plaatsen. Laat het echter wel zoals
het nu is en haal er dus geen stukken uit.
Het is niet toegestaan om dit e-book te verkopen aangezien het bij mij gratis verkrijgbaar is.
Veel leesplezier!
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Woord vooraf...
Mijn naam is Tonny Loorbach, enkele jaren geleden kwam ik bij toeval in
aanraking met internet marketing en geld verdienen op het internet. Ik zal heel
eerlijk zijn; in eerste instantie had ik helemaal niks met dit vakgebied, ik vond
het maar een hoop gebakken lucht!
Ik dacht ook dat ik niet technisch genoeg was om iets met internet te doen
want ik had echt geen verstand van technische zaken, laat staan hoe ik een
website op het internet moest krijgen.
Totdat ik het een en ander wat beter begon te begrijpen en ik ineens in ging zien hoeveel kansen er
liggen op het internet en hoe gemakkelijk je eigenlijk je maandelijkse inkomen via het internet
binnen kunnen krijgen, volledig automatisch zelfs!
Natuurlijk is het niet zo simpel als het klinkt, het is niet zo dat je op een magische knop op je
toetsenbord kunt drukken en dat je bankrekening ineens vol begint te stromen met geld.
Ik werkte jarenlang als manager van een van de meest vooraanstaande internet marketing bedrijven
in Nederland waar ik nauw samenwerkte met top internet ondernemer Eelco de Boer. Als zijnde zijn
rechterhand had ik de functie om al zijn ideëen (en dat waren er nogal wat!) op het internet te
realiseren en succesvol te maken, daarnaast runde ik ook zijn volledige bedrijf als eenmansleger.
Je zou dus kunnen stellen dat ik wel weet waar ik over praat, ik heb alle aspecten van internet
marketing tot in den treure ervaren, toepgepast, uitgebouwd, geautomatiseerd en geoptimaliseerd.
De werkwijze die wij hanteerden is vandaag de dag overgeslagen op honderden internet
ondernemers in verschillende markten, overal zie je onze werkwijze en succesmodellen terug.
Ik heb in mijn jaren als manager ontzettend veel ondernemers geholpen om hun internet business
van de grond te krijgen en omdat mijn werkwijze naast gegarandeerd succes ook een ongeëvenaard
tempo bevatte werd mijn voornaam zelfs een zelfstandig naamwoord in het netwerk...
Iedereen wilde ook “ een Tonny ” hebben als rechterhand om zo gigantisch snel een enorme
business op te bouwen en te laten runnen zodat zij zich, als ondernemer, op de creatieve kant van
het vak konden richten...
Nu klinkt dit bovenstaande verhaal je misschien in de oren als een stukje zelfverheerlijking maar zo is
het natuurlijk niet bedoeld, al die jaren snapte ik namelijk niet waarom mensen zo’n respect voor mij
hadden, ik heb namelijk absoluut geen speciale gaven...
De gemiddelde ict’er zal veel tehnischer zijn dan ik, de gemiddelde marketeer zal commerciëler zijn
en de gemiddelde ondernemer zal creatiever zijn dan ik maar blijkbaar had ik iets wat zij niet hebben
wat mij bijzonder maakte...
Ik had de ultieme formule ontwikkeld en die volgde ik simpelweg bij alles wat ik op het internet
deed, door die formule elke keer weer exact hetzelfde uit te voeren werd vrijwel elk project een
succes!
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Je kunt je voorstellen dat het een bijzonder fijn gevoel is als je deze formule weet en onder de knie
hebt. Zeker als een compleet netwerk aan internet ondernemers je keer op keer blijft bewonderen
terwijl je zelf eigenlijk alleen maar steeds hetzelfde kunstje uithaalt!
Geld verdienen via internet is super simpel wanneer je weet wat je moet doen, weet je dat niet
dan is het ineens een hels karwei.
Misschien dat ik nu een droom voor je in duigen heb laten vallen maar maak je geen zorgen, ik ga het
helemaal met je goed maken, in dit e-book ga ik je exact uitleggen hoe je eenvoudig veel geld kunt
verdienen via het internet.
Ik ga mijn succesformule stap voor stap aan je onthullen!
Ook als jij totaal niet technisch bent aangelegd en absoluut geen lood verstand hebt van computers
dan nog is dit boek geschikt voor je, ik heb het zo "on-technisch" mogelijk gehouden.
Betekent dit dat je gegarandeerd succesvol gaat worden op internet?
Nee.
Ook al vertel ik je precies wat je moet doen dan nog, moet je het wel allemaal zelf gaan doen.
Wanneer je alleen dit boek leest en er niets mee doet dan zul je absoluut niet succesvol gaan
worden.
Ook wanneer je er stukjes uithaalt en toepast dan heb je een grote kans dat je eveneens niet
succesvol gaat worden.
Ik ben de laatste die gaat beweren dat je zonder iets te doen slapend rijk kunt worden via het
internet. Ik kan je wel leren hoe je door de juiste dingen te doen rijk kunt worden terwijl je ligt te
slapen, is dat ook goed?
Ik ga je laten zien welke mogelijkheden er vandaag de dag liggen op het internet en hoe je daar
handig gebruik van kan maken, ik laat je tevens zien hoe je een volledig geautomatiseerde internet
onderneming kunt bouwen waar elke dag resultaten uit komen ook al lig jij in een ver oord op het
strand te zonnen.
We leven in een fantastische tijd waar je letterlijk binnen enkele uren iets op het internet kunt
opzetten en daar direct geld mee kunt gaan verdienen.
Denk je dat dit niet voor jou is weggelegd?
Ga er maar vast in geloven want dit model kan iedereen gebruiken. Jong of oud, man of vrouw, groot
of klein, slim of dom, werkelijk waar iedereen. Het enige wat je nodig hebt de ambitie om iets van je
leven te maken, klaar voor?
Go!
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Geld verdienen op internet in vogelvlucht
Voordat ik je ga laten zien hoe je geld verdient op internet zal ik je even wegwijs maken in het
vakgebied. Je moet dit echt gaan zien als het vak "internet marketing" met alle onderdelen die
daarbij horen.
Als je het heel kort wilt samenvatten dan kan dat als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je hebt een website
Op die website verkoop je een product
Naar je website krijg je bezoekers
Bezoekers kunnen op de website je product kopen (betalen met internet bankieren)
Na betaling kan de klant zijn aankoop downloaden (geautomatiseerd)
Des te meer bezoekers, des te meer verkopen

Dit is eigenlijk hoe het proces werkt. Ga je dan vervolgens een stapje verder kijken naar de
"marketingkant" van het verhaal (om meer bezoekers / meer verkopen te krijgen) dan krijg je deze
aanvulling:
7.
8.
9.
10.
11.

Je kunt adverteren in Google om meer bezoekers te krijgen
Je kunt andere ondernemers jou laten promoten met affiliate marketing
Je kunt sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook gebruiken voor meer bezoekers
Je kunt je website optimaliseren voor de zoekmachines om hoger in de resultaten te komen
Je kunt advertentiesites gebruiken om bezoekers te krijgen

Bovenstaande 2 rijtjes kun je zien als enerzijds een internet bedrijf (rijtje 1) en anderzijds een
marketingcampagne wat geld binnenbrengt voor dat bedrijf (rijtje 2). Dan is er ook nog een 3e rijtje
en dat is het rijtje met de dingen die je kunt doen om meer resultaat te halen uit alle bovenstaande
dingen.
Dit zijn de zogenaamde "golden nuggets" die ervoor zorgen dat jij van je concurrenten zal winnen en
veel meer zult gaan verdienen met vrijwel geen extra moeite:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Je kunt meer uit je bezoekers halen door ze te laten inschrijven op je nieuwsbrief
Je kunt veel meer verkopen door je verkooppagina door te testen
Je kunt veel besparen op adverteren in Google wanneer je weet hoe het werkt
Je kunt interactie krijgen en de band met je doelgroep vergroten door te bloggen
Je kunt meer vertrouwen krijgen van je doelgroep door video's op je site te zetten
Je kunt veel meer verdienen door "backend producten" aan te bieden
Je kunt veel meer overhouden door slim gebruik te maken van alles wat je hebt
Je kunt gigantische bedragen verdienen met productlanceringen

Als je deze 19 punten zo ziet dan lijkt het ineens heel wat maar dit is dan ook het hele verhaal van A
tot Z om echt super succesvol te worden op het internet. Dit boek behandelt alle 19 stappen.
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Wat kun je verwachten van het internet?
Het internet is een geweldig instrument wat je kunt gebruiken om marketing mee te doen en geld te
verdienen. Je moet het ook echt zien als een instrument dat je kunt leren bespelen.
Wanneer je er in gelooft en er echt voor gaat dan is the sky the limit, er zit geen plafond op het
internet en dus ook niet op je inkomen. Des te groter je groeit en des te beter je alles doet en
begrijpt des te groter ook je maandelijks inkomen zal zijn, dat is gewoon een feit.
Op het internet hoor je veel mensen over "snel rijk worden" en natuurlijk kan dat, ik heb vaak genoeg
projecten opgezet die letterlijk binnen enkele uren al geld opleverden maar je moet wel realistisch
blijven en het echt goed aanpakken. Je KAN het maar je moet het ook DOEN, dat moet je goed
onthouden.
Als je de stappen uit dit boek precies opvolgt dan kan het niets anders dan dat je een hele mooie tijd
tegemoet gaat en je leven wel eens heel aangenaam zou kunnen veranderen...

Bestaat er zoiets als "passief inkomen"?
De ultieme droom van veel mensen is om passief geld te verdienen, passief betekent dat je zelf niks
meer hoeft te doen. Nu is de vraag of dat kan...
Dat kan zeker!
Wanneer je een website hebt waarop je een product verkoopt wat automatisch betaalt en
gedownload kan worden dan heb je zo'n passieve business. Er moeten dan alleen nog klanten op die
website komen maar daar zijn ook passieve methoden voor zoals affiliate marketing of als je het heel
goed hebt opgezet Google Adwords en Zoekmachine Optimalisatie.
De ervaring leert echter dat wanneer je eenmaal op het internet bezig bent dan je zo enthousiast
raakt dat je gewoon constant bezig wilt blijven met alles wat je bedrijf groter maakt, het is een virus
en ik ga je er zo mee aansteken!

Je kunt werken waar en wanneer je wilt
Dit is toch wel wat ik het mooiste vind aan het internet, wanneer
je het op de juiste manier opzet dan kun je werkelijkwaar overal
ter wereld werken, zolang je maar een internet verbinding hebt.
Het plaatje hier rechts zie je veel op het internet omdat dat
blijkbaar is wat de mensen willen, werken op het strand...
Dit kan zeker via het internet maar dan moet je het juiste model
hanteren.
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Het model uitgetekend
Om je nog wat duidelijker te maken hoe je het perfecte model kunt gebruiken om geld te verdienen
op internet heb ik het even schematisch voor je uitgekend.
Op de volgende pagina zie je het model wat ik standaard hanteer om projecten op het internet op te
zetten, ik heb het dan wel echt over de basis.
In de rest van het boek zul je ook dingen tegenkomen die niet in dit plaatje staan, dat zal ik dan ter
plekke even verder uitleggen.
Je ziet hieronder het model, ik heb het in 2 helften verdeeld, enerzijds zie je in het rood de
bezoekersstromen aangegeven, dit zijn de plekken waaruit je bezoekers naar je website kunt krijgen.
Anderzijds zie je in het groen je verschillende webpagina's/websites. Deze gebruik je om de
bezoekers om te zetten in waarde (veelal verkopen).

Je ziet dat de verkooppagina grotendeels centraal staat, dat komt omdat het daar echt allemaal
moet gebeuren, daar moet je de verkopen maken.
Wanneer je straks een dikke internet business hebt draaien dan zul je gaan merken dat je blog veel
meer centraal staat omdat je daar constant mee bezig bent om het groter en beter te maken. De
verkooppagina is gewoon iets waar je bezoekers heen stuurt.
Naast je blog zal ook je mailinglijst heel belangrijk gaan worden, dat gaat echt de ruggengraat van je
business vormen.
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Kort samengevat zie je de verschillende verkeersbronnen (rood), die behandel ik allemaal in de rest
van het boek. De verkeersbronnen sturen hun bezoekers naar verschillende plaatsen op het internet.
Van daaruit kunnen zij weer verder het vervolgproces in. De pijlen stellen in dit geval de route voor
die de bezoekers afleggen.
Het belangrijkste stukje van het hele model is eigenlijk dit:

Dit is namelijk het geautomatiseerde systeem waarmee je jouw geld verdient. Of er nu 1 of 10.000
klanten naar je verkooppagina komen, je zult er evenwel werk aan hebben.
Ze kunnen namelijk zelf naar de betaalpagina gaan, zelf betalen en na betaling worden ze door je
betaalsysteem doorgestuurd naar de downloadpagina waar ze hun aankoop downloaden.
Zo’n downloadpagina kan natuurlijk ook een pagina zijn waarop de koper zijn NAW gegevens invult
voor levering van het product maar in dit geval ga ik er even van uit dat je een digitaal product
verkoopt zoals bijvoorbeeld een e-book welke de klant direct kan downloaden. In het volgende
hoofdstuk ga ik verder in op “informatieproducten”.
Veel internet ondernemers zijn bezig met alle vakjes om deze drie heen maar vergeten hoe belangrijk
dit stukje is. Als je dit goed hebt staan dan heb je een geautoamtiseerde internet business, zo simpel!

Moet je technisch zijn aangelegd?
Het kan zijn dat je nu het gevoel hebt dat je voor deze methode technisch aangelegd moet zijn maar
dat is echt totaal niet het geval. Omdat ik nu in eenmaal het hele model voorschotel kan het er wat
ingewikkeld uitzien maar gedurende het lezen van dit boek zul je er achter komen dat dat allemaal
wel meevalt.
Voor alle proccessen en technische hoogstandjes zijn er namelijk eenvoudige systemen die je kunt
gebruiken wanneer je geen technische kennis hebt. Zolang je maar weet wat je probeert te bereiken
dan is dit echt super eenvoudig om op te zetten. Mijn record tot nu toe om dit hele model op te
zetten vanuit het niets in een nieuwe markt is 2 uur en 43 minuten...
Ik onthul ook alle systemen die ik gebruik voor je in dit boek, ga er dus stap voor stap doorheen en je
ziet vanzelf wel hoe het allemaal werkt.
Het begint natuurlijk allemaal met een product...
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Je moet iets te verkopen hebben!
Regel 1 van geld verdienen op internet: Als je geen product hebt dan kun je ook niks verkopen.
Hoewel bovenstaande regel iets is wat iedereen uit zichzelf ook wel snapt is het toch wonderbaarlijk
om te zien hoeveel internet ondernemers zich dit blijkbaar niet beseffen. Veruit de meeste starters
op het internet komen simpelweg niet met een product op de proppen en komen daarom nooit uit
de startblokken.
Je kunt nog zoveel leren over internet marketing en geweldige tips en trucs leren om binnen korte
periode gigantische bedragen via het internet te verdienen, wanneer je geen product hebt dan zul je
ook geen klanten krijgen.
Er zijn wel een paar "escapes" die je kunt gebruiken om toch te verdienen zonder product zoals
bijvoorbeeld affiliate marketing en Google Adsense (waarover straks meer) maar als je zelf geen
product hebt dan mis je toch een hele belangrijke basis...
Je zult ergens moeten beginnen!

Informatieproducten
Het meest ideale wat je via het internet kunt verkopen zijn
informatieproducten.
Informatieproducten zijn simpelweg producten die bestaan uit
informatie zoals bijvoorbeeld een boek of een cursus.
Hoewel het internet vol staat met gratis informatie hebben mensen
toch behoefte aan kwalitatief goede en gebundelde informatie van
een "expert" of "deskundige".
Je zult het met me eens zijn dat je prima kunt leren hoe je bijvoorbeeld moet afvallen wanneer je je
in alle gratis informatie op het internet over voeding, dieeten en afvallen zou gaan verdiepen. Maar
toch kiezen de meeste mensen ervoor om er boeken en programma's over te kopen waarin zij bij de
hand worden genomen en ze dus niet zelf hoeven na te denken...

De opkomst van e-books
Als je 5 jaar geleden aan iemand vertelde dat je een e-book wilde gaan schrijven en verkopen via het
internet dan werd je voor gek verklaard (als ze al begrepen wat een e-book was...).
Ik zou graag willen zeggen dat dat tegenwoordig wel anders is maar de e-books zijn nog steeds druk
in opkomst in Nederland. In de meeste markten worden nog steeds geen e-books aangeboden en dat
zou betekenen dat wanneer jij dit wel gaat doen je meteen marktleider bent op dat gebied!
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Een e-book is een digitaal boek, feitelijk gezien gewoon een pdf bestand met een
mooie voorkant erop, net zoals dit e-book wat je nu aan het lezen bent.
Ik heb dit e-book getypt in Word, heb er een pdf bestand van gemaakt en
vervolgens heb ik het geupload naar het internet. Daar heb jij het weer
gedownload en nu kun je het fijn achter je pc, op je laptop of vanaf je iPad lezen.
Zo gemakkelijk is het, je kunt gaan zitten typen, even uploaden en je bent auteur. Je hebt dan je boek
direct al "uitgebracht".
Het verkopen van e-books via het internet werkt super eenvoudig en is werkelijk waar een
fantastische methode om geld te verdienen via het internet. Eenvoudiger dan dit wordt het haast
niet.

Het voordeel van digitale producten
Het grote voordeel van digitale producten is dat ze digitaal zijn en zodoende
dus niet "fysiek". Digitale producten kun je verzenden via de e-mail in plaats
van dat je een pakketje op de post moet doen of je kunt ze laten downloaden
vanaf je website.
Wanneer je een fysiek boek op de markt hebt met een spelfout er in moet je dat in de nieuwe druk
verwerken. Bij een e-book pas je het aan en upload je het opnieuw en klaar is Kees!
Ook het ontbreken van voorraadbeheer en de investeringskosten is ideaal. Voor een digitaal product
hoef je geen voorraad aan te leggen en bij te houden en zodoende hoef je dus ook geen dikke
investering te doen voordat je kan beginnen met verkopen...
Het enige wat je investeert in een e-book is het aantal uren wat je er in steekt om het te schrijven.

Andere informatieproducten
Als je geen geboren schrijver bent maar wel degelijk inhoud hebt voor een informatieproduct dan
kun je natuurlijk ook aan andere informatieproducten denken.
Je kunt bijvoorbeeld een audiobook of een videocursus gaan verkopen. Bij een audiobook krijgen
mensen je boek niet als tekst maar als een .mp3 bestand wat ze kunnen beluisteren. Je kunt dit
gewoon met een microfoon aan je computer inspreken.
Een videocursus kan bijvoorbeeld een reeks video’s zijn die je met een
camera hebt opgenomen maar je kunt ook “screenvideo’s” maken. Je
gebruikt dan een programma om je beeldscherm te filmen en zo kun je
met bijvoorbeeld een powerpoint presentatie een cursus maken.
Verderop in dit boek ook nog iets over live uitzendingen, die kun je ook
nog verkopen!
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Hoe kom je aan een product?
Zoals ik net al zei; je doet er goed aan om een product te hebben wanneer je geld wilt verdienen via
het internet. Je kunt zelf een product gaan maken (wat ik je ook echt aanraad). Maar je kunt er ook
voor kiezen om andermans product te gaan verkopen.
Wanneer je zelf geen heil ziet in het maken van een product dan
kun je er aan denken om bijvoorbeeld een e-book met Private
Label Rights te kopen.
Dat zijn e-books waarop je de rechten kunt kopen, zodra je die
hebt mag je met het boek doen wat je wilt (dus ook je eigen
naam er op zetten).
Je kunt ook nog een boek uit het “public domain” halen. Het public domain is een speciale categorie
voor bijvoorbeeld boeken en muziek waarop geen rechten meer zitten omdat de auteur x aantal jaar
overleden is.
In het public domain vind je hele bekende boeken zoals bijvoorbeeld Think an Grow Rich van
Napoleon Hill en andere soortgelijke auteurs. Die mag je gewoon verkopen!
Verderop ga ik het overigens ook nog hebben over affiliate marketing waarbij je andermans product
kunt verkopen in ruil voor een bepaalde commissie per verkoop.
Derhalve raad ik je wel aan om echt zelf een product te maken, de ervaring leert dat je daar veel
meer mee kunt omdat je je beter in je eigen product kunt inleven en het dus ook beter kunt
verkopen.
Je zult er sowieso meer binding en gevoel bij hebben en dat kon nog wel eens van pas gaan komen
wanneer je echt succesvol wilt worden!
Goed, genoeg eerst over een product, daar red je je nu vast wel mee. Om het product via internet te
kunnen verkopen moet je een website of webpagina hebben waarop je het te koop aanbied.
Zo’n verkooppagina wordt meestal een salespage genoemd en daar zie je er de laatste tijd steeds
meer van verschijnen, waarschijnlijk omdat ze bijzonder goed werken...
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De kracht van een goede salespage
Ok nu gaan we toch echt ter zake komen qua geld verdienen. Zodra je een product hebt om te
verkopen dan moet er een verkooppagina komen. Een verkooppagina (salespage) is een webpagina
waarop mensen kunnen lezen over je product en ook je product kunnen kopen.
Op een salespage staat een verkooptekst gevolgd door een betaalknop, bijvoorbeeld van iDeal
waarmee de bezoeker via internet bankieren je product kan kopen.

Regels van internetverkopen
Internet werkt heel anders dan de traditionele verkoop van producten in een winkel. Mensen op het
internet hebben veel minder aandacht, tijd en focus dan iemand die een winkel binnenstapt.
Wist je bijvoorbeeld dat, wanneer iemand op jouw website komt, deze bezoeker er gemiddeld
slechts 3 seconden over doet om te besluiten of hij/zij op je website blijft of weer weggaat?
Je hebt dus maar een paar seconden de tijd om de aandacht te grijpen van je bezoekers en daar
moet je slim mee omgaan.
Om het nog even over die aandacht te hebben, aandacht van mensen is erg schaars op het internet
en dat betekent dat je jouw bezoekers zo min mogelijk moet afleiden. Des te meer afleidingen je op
je verkooppagina hebt des te meer bezoekers je zult verliezen.
Je ziet daarom dat internet ondernemers voor de verkoop van hun producten salespages gebruiken
die erg schreeuwend en Amerikaans overkomen. Misschien ken je deze pagina's wel, ze zijn meestal
helemaal wit met zwarte tekst met daartussen grote springen rode koppen en opsommingen met
voordelen.

Sommige verkooppagina's wil je nog niet met een stok aanraken...
Salespages verdienen niet altijd de schoonheidsprijs maar ze werken wel uitstekend. Omdat je op
een salespage niks anders kunt dan tekst lezen en het product kopen wordt de bezoeker niet afgeleid
of uit zijn concentratie gehaald, je kunt ze zo echt "opzuigen" in je verhaal.
Je kunt er ook voor kiezen om een hele "mooie" website te maken met menuknoppen en allemaal
bewegende dingetjes maar dan zul je gewoon veel minder verkopen.
Toch kiezen veel ondernemers nog voor de mooie website in plaats van de (in hun ogen) lelijke
salespage. Simpelweg omdat ze een mooie website willen laten zien aan hun sociale netwerk
waarvoor zij complimenten krijgen.
Heb jij liever complimenten op je site of liever veel verkopen van je product?
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1 pagina, 1 doel
Een salespage is één webpagina met één doel en dat doel is om je product te verkopen. Verder kan
de bezoeker ook niets op je webpagina (behalve weggaan dan).
Een salespage is meestal opgebouwd aan de hand van het AIDA model:

Attention (Trek de aandacht)
Interest (Wek de interesse)
Desire (Creëer een verlangen)
Action (Laat ze overgaan tot actie/kopen)
Als je een verkooppagina van boven naar beneden zo opbouwt dan heb je een perfecte rode draad.
Even kort deze 4 stappen bij langs:
Bij de attention wil je de aandacht grijpen van je bezoeker, je hebt hier namelijk maar enkele
seconden de tijd voor en je wilt dus niet starten met een tekst als:
"Welkom op onze website, wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat al sinds 1996 kwaliteit en
service hoog in het vaandel heeft staan. Blablabla"
Zo'n nietszeggende tekst als hierboven staat tref je op bijna elke bedrijfswebsite op het internet aan,
mensen typen maar wat en hebben geen benul van het aantal bezoekers wat ze hier al verliezen...
Bij de interest wil je de interesse van je bezoeker wekken. Je kunt dit
doen door wat over jezelf te vertellen en je te identificeren met je
bezoeker. Jij hebt de oplossing voor hun probleem.
Die interesse zet je bij de desire om naar een verlangen bij de
bezoeker, je vertelt hier over de voordelen van je product en
waarom zij dit zouden moeten aanschaffen.
Ten slotte plaats je een "call to action" wat je in dit geval kunt zien
als een betaalknop waarmee de bezoeker je product kan kopen.

Wat kan een goede salespage voor je doen?
Een goede salespage kan een gigantisch verschil maken voor je bedrijf. Wanneer je weet dat je
verkooppagina goed werkt (we gaan het later over testen hebben) dan kun je ook met een gerust
hart marketing gaan doen en zoveel mogelijk bezoekers naar die pagina sturen.
Als je salespage totaal niet aanslaat dan is het zonde om er voor te adverteren en er bezoekers heen
te sturen, die gaan dan immers onverrichte zake weer weg...
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Geautomatiseerd geld verdienen
Ok nu komt dan het technisch ogende, maar zeer interessante stukje; het automatiseren van je
betaalproces en dus het creëeren van passief inkomen!
Even als geheugensteuntje het onderdeel van het model waar we het nu over hebben:

We gaan het nu dan hebben over het 2e en 3e blokje, de betaalknop/betaalpagina en het
automatisch laten betalen en downloaden van je product.

Een betaalknop op je site
Wat je sowieso nodig hebt is een betaalknop op je site zodat een bezoeker je product kan kopen, dat
is logisch. Zo'n betaalknop moet er enerzijds voor zorgen dat de bezoeker met zijn eigen internet
bankieren kan betalen en anderzijds dat die betaling op jouw bankrekening terecht komt.
Je kunt hier verschillende systemen voor gebruiken maar het meest voorkomende en meest
gebruikte in Nederland is toch wel iDeal. Bijna elke Nederlander heeft dit namelijk.
Naast iDeal heb je ook nog PayPal wat meer de meest
gebruikte internationale internetkassa is. Je zult dit nodig gaan
hebben voor je internationale (veel belgische) klanten
aangezien zij geen iDeal hebben.
IDeal op je website plaatsen is technisch gezien erg moeilijk en PayPal wordt door veel mensen ook
niet als extreem eenvoudig ervaren maar gelukkig is er een ideale oplossing...

PayPro
PayPro is een Nederlands systeem dat iDeal en PayPal bij elkaar
instopt en alle technische moeilijkheden voor je wegneemt.
Wanneer je een PayPro account maakt dan hoef je zelf geen
iDeal of PayPal te hebben, PayPro heeft dat al voor je en zij regelen de betalingen dan voor je.
Het enige wat je zelf nog hoeft te doen is de naam, omschrijving en prijs van je product op te geven
en PayPro doet de rest. Je ontvangt van PayPro een betaalknop die je op je website kunt plaatsen.
Je klanten betalen dan aan PayPro en jij kunt je geld weer opnemen bij PayPro.
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Hoe werkt het?
Zo'n betaalsysteem werkt als volgt: de bezoeker klikt op de betaalknop, hij wordt doorgestuurd naar
iDeal waar hij kan betalen met zijn eigen internet bankieren. Na betaling wordt de klant door iDeal
weer doorgestuurd naar een zogenaamde "downloadpagina". Op deze pagina is jouw product te
downloaden.
Deze bedankpagina geef je ook op bij PayPro zodat PayPro de betalende klanten daarheen kan
sturen. De klant download daar je product en klaar ben je, volledig geautomatiseerd geld verdient!

De kracht van 100% automatiseren (RSI in de F5-vinger)
Het systeem zoals ik net uitlegde klinkt heel simpel en dat is het ook maar het is ontzettend krachtig.
De grote kracht zit hem niet in dat kleine automatische procesje maar in het feit dat er geen limiet
meer op je inkomen zit.
Wanneer je dit proces zo hebt staan en je krijgt elke dag bezoekers naar je website (ik laat je zo zien
hoe je dat doet) dan hoef je alleen nog maar in PayPro naar je lijst met verkopen te kijken.
Een bekend fenomeen in de internet marketing wereld is het constant op F5 drukken bij
goedlopende projecten. Met de F5 toets op je toetsenbord vernieuw je namelijk je beeld en dat
betekent dat je de nieuwste verkopen kunt zien.
Het is toch heerlijk dat je elke keer als je op F5 drukt nieuwe transacties ziet binnenkomen!
Waar je voor uit moet kijken is natuurlijk dat je een lamme vinger krijgt als je dit de hele dag door
doet, dat is slecht voor je....
Bovenstaande is gekheid natuurlijk maar even zonder gekheid; zo kan het wel werken als je de juiste
marketing doet.
Internet marketing is echt een rekenspelletje, je hebt X aantal bezoekers per dag en daarvan koopt
X % jouw product voor X euro.
•
•
•

Des te meer bezoekers je er naartoe krijgt, des te meer je verkoopt.
Des te beter je salespage is, des te meer verkopen je doet
Des te beter je prijs is, des te meer je overhoudt ("beter", niet "lager"...)

Wanneer jij elke dag 2 e-books verkoopt voor 27 euro per stuk (hele gangbare prijs) dan heb je het al
over 1.674 euro per maand. Veel mensen kunnen hier zelfs al van leven en zo niet, dan zorg je toch
dat je 3 e-books per dag verkoopt!
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Beginnen met verdienen zonder investering
Eerder in dit boek had ik het al over over affiliate marketing, dat je het kunt gebruiken om meer
bezoekers naar je website te krijgen maar ook dat je het kunt gebruiken om geld te verdienen op
internet zonder dat je een eigen product hoeft te hebben.

Wat is affiliate marketing?
Affiliate marketing is een samenwerkingsverband waarbij de een de ander promoot in ruil voor een
commissie per verkoop. De affiliate is een soort van tussenpersoon die de klant binnenhaalt.
Bijvoorbeeld:
Dirk verkoopt een e-book over hoe je zelf bramen kunt telen. Harm heeft een website over
groentetuinen en ziet het product van Dirk wel als een aanvulling voor zijn website. Harm gaat het
boek van Dirk promoten en in ruil voor elke verkoop die Harm voor Dirk maakt ontvangt hij 50% van
de opbrengst.
Harm is in dit geval de affiliate van Dirk, hij promoot het product in ruil voor een percentage van de
opbrengsten. Wanneer Harm niks verkoopt hoeft Dirk hem ook niks te betalen. Wanneer Harm een
boek verkoopt dan krijgt hij daarvoor van Dirk de helft van de opbrengst.

Technisch hoogstandje of super simpel?
Nu zul je misschien denken, is dat moeilijk op te zetten en hoe hou je dat allemaal bij? Hoe weet je
nou welke verkoop via Harm komt? en wat als Dirk besluit om net te doen alsof hij zelf alleen maar
verkopen maakt?
Voor affiliate marketing gebruik je een speciaal systeem dat er voor zorgt dat er automatisch (heerlijk
woord) wordt bijgehouden wie voor welke verkoop zorgt. Dit systeem verdeeld ook automatisch het
geld tussen Dirk en Harm.

Affiliate systemen
Waar vind je zo'n systeem? heel simpel, weer PayPro. Bij PayPro zit automatisch al een
affiliatesysteem in, je kunt bij je product aangeven of je wilt dat affiliates het gaan promoten en wat
het percentage van de verkoop is dat de affiliate van je krijgt. Meer hoef je niet te doen, PayPro
regelt de rest.
In het geval van Dirk en Harm:
Dirk stelt in PayPro bij zijn product waarvan hij een betaalknop op zijn site heeft staan dat een
affiliate 50% van de opbrengst krijgt wanneer die affiliate het succesvol promoot. Harm vraagt bij
PayPro voor het product van Dirk een speciale promotielink aan waarmee hij Dirk kan gaan
promoten.
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Harm kan deze zogenaamde affiliatelink op zijn website zetten en promoten. Wanneer er iemand op
de link van Harm klikt dan komt die persoon op de website van Dirk. Op dat moment wordt er door
PayPro vastegelegd dat de bezoeker via Harm is gekomen.
Wanneer die bezoeker op de site van Dirk besluit om het product aan te schaffen dan krijgt Harm zijn
50% commissie uitbetaald. Dirk kan in zijn account in PayPro zien dat hij een verkoop heeft gehad via
een affiliate en zodoende dus de helft van de opbrengsten overhoudt.

Naast PayPro zijn er natuurlijk nog meer affiliatesystemen te vinden, de meest bekende is het
internationale Clickbank. Het werkt vrijwel hetzelfde als PayPro alleen dan niet met iDeal maar met
Creditcard.

Simpelste vorm van internet marketing die er is
Affiliate marketing is een van de meest geliefde en meest eenvoudige internet marketing vormen die
er zijn. Het grote voordeel voor Dirk is dat hij zich niet bezig hoeft te houden met de promotie van
zijn product, laat dat maar aan Harm over (en naast Harm misschien nog vele anderen!).
Het voordeel voor Harm is dat hij geen product hoeft te hebben en ook geen klantenservice e.d.
hoeft te doen. Hij stuurt simpelweg bezoekers naar Dirk toe en Dirk doet de rest.
Dit soort vormen van marketing zijn “offline” vrij ingewikkeld omdat je alles handmatig bij moet
houden en dat is een hoop werk, om nog maar te zwijgen over de chaos in je boekhouding die je er
aan over houdt.
Online is dit ontzettend eenvoudig omdat het affiliatesysteem alles voor je bijhoudt en je zelf dus
eigenlijk niks hoeft te doen. Dirk hoeft alleen maar affiliates te zoeken en naar Paypro te sturen.
Dat zoeken van affiliates kun je eenvoudig doen via Google, je zoekt dan websites in jouw markt voor
wie het een aanvulling zou zijn om jouw product te promoten.
Wat ook fijn uitkomt bij deze vorm van marketing is dat het je niks kost. Dirk hoeft Harm namelijk
alleen te betalen als Harm een verkoop realiseert. Dirk betaalt Harm dus altijd van het geld dat Harm
zelf voor hem verdient. Zo hoeft Dirk geen kosten te maken om zijn business te laten groeien.
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Ben je liever Dirk of Harm?
Ik persoonlijk ben in dit geval het liefste Dirk. Dirk heeft namelijk een product en een website en
daarmee echt een business welke hij kan uitbouwen en groter kan laten groeien.
Harm heeft natuurlijk een mooie situatie zo omdat hij niks anders hoeft te doen dan wat marketing
voor Dirk maar de valkuil voor Harm is dat hij afhankelijk is van Dirk. Als Dirk besluit ermee te
stoppen dan heeft Harm ineens niks meer...
Begrijp me niet verkeerd, het is fantastisch om zelf affiliate te zijn omdat het supersimpel geld
verdienen is en je er geen werk van hebt.
Het is echter het mooiste wanneer jij je eigen business al hebt. Je kunt dan aan jouw achterban
andermans product promoten in ruil voor een commissie. Je verdient zo meer geld aan de business
die je al hebt zonder dat je nieuwe producten hoeft te gaan maken.
Je kunt er ook voor kiezen om fulltime affiliate te zijn en niks anders te doen dan verschillende
producten van anderen te promoten. Zeker als je goed bent in internet marketing dan kan dat een
heerlijk leventje zijn.
Ik raad je alleen wel aan om daarnaast ook zelf iets op te bouwen want daar zul je altijd plezier van
houden.
Affiliate marketing kan jou echt een vliegende start geven wanneer je een e-book hebt geschreven
en daarvoor een salespage online hebt gezet. Ga simpelweg affiliates benaderen of ze jou willen
promoten en je zult zien dat de eerste verkopen heel snel binnen kunnen rollen!
Hieronder zie je de twee modellen naast elkaar, kies maar welke het beste bij jou past!
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De ruggengraat van je business
Ok we hebben het nu gehad over de eerste stappen van geld verdienen op internet, je maakt een
product, je zet een salespage online, daarop zet je een betaalknop van PayPro, je stelt een
affiliatecommissie, je zoekt wat affiliates en hopla: Je verdient geld!
Nu is het tijd om wat meer uit je "business" te halen zodat het echt groot kan gaan worden.

E-mail marketing toepassen
Je kunt e-mail marketing echt zien als de ruggengraat van je business. Ik had het bij affiliate
marketing over het opbouwen van een business, daar is e-mail marketing een groot onderdeel van.
Met e-mail marketing zorg je ervoor dat mensen zich bij jou aanmelden op
een e-maillijst, veelal wordt dit een nieuwsbrief genoemd. Mensen kunnen
zich bij je inschrijven en jij kunt ze vervolgens e-mails gaan toesturen.
Het is ontzettend krachtig voor je business wanneer je een grote mailinglijst hebt, je kunt daar
namelijk ook jouw en (als affiliate) andermans producten aan promoten. Via een mailinglijst bouw je
een band op met je lezers, ze zullen je meer gaan vertrouwen en uiteindelijk ook meer bij je gaan
besteden.
Wanneer je met een nieuw product op de markt komt of bijvoorbeeld een workshop/evenement wilt
organiseren dan hoef je alleen maar een mail te sturen naar je mailinglijst en je hebt meteen
verkopen, ideaal!

Hoe ga je met je mailinglijst om?
Ik zeg hierboven wel heel dapper dat je producten kunt promoten aan je mailinglijst maar dat is niet
het enige wat je moet doen, je zult dan zien dat het weining resultaat geeft en dat mensen je alleen
maar als commercieel zien.
Wat je moet willen is dat mensen jou als betrouwbaar gaan zien en waarde hechten aan de dingen
die je zegt. Daarom is het belangrijk om regelmatig gratis waardevolle informatie te sturen naar je
lijst zodat je een band opbouwt en deze band warm houdt. Als je een goede band hebt met je lijst
dan is die lijst goud waard.

Waar kun je zo'n lijst halen?
Een mailinglijst moet je BOUWEN en kun je dus niet even ergens vandaan halen. Ook al worden ze
soms wel verkocht, je zult niks hebben aan een lijst van een ander. Jouw mailinglijst moet echt om
jou als persoon of om jouw bedrijf draaien. Je kunt zo'n lijst opbouwen door bijvoorbeeld een
inschrijfformulier op je website te plaatsen en daar naartoe te adverteren
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De autoresponder
Als je mensen op een lijst wilt krijgen dan zul je daar een goed systeem voor moeten gebruiken. Je
kunt niet zelf namen en e-mailadressen verzamelen aangezien het wettelijk verplicht is om hun
inschrijving te laten bevestigen met een bevestigingslink en daarbij is het verplicht om mensen de
mogelijkheid te bieden zich elk gewenst moment uit te schrijven.
Als je een goede band op wilt bouwen met je lezers dan zul je ze ook bij hun voornaam aan moeten
spreken in de mail en dat lukt je alleen wanneer je daar een systeem voor gebruikt dat automatisch
de juiste voornaam voor je invult.
Je hebt verschillende van dit soort systemen op de markt zoals Aweber,
of GetResponse.
Het voordeel van deze systemen is dat ze niet alleen je lijst netjes
bijhouden maar ook een zogenaamde autoresponder aanbieden.
Een autoresponder is een systeem dat automatisch mails verzend naar
de mensen die zich inschrijven op je mailinglijst.
Je kunt bijvoorbeeld 10 nieuwsbrieven vooraf schrijven en deze in je autoresponder plaatsen. Je
geeft daarbij aan om de hoeveel dagen de nieuwsbrieven verzonden moeten worden en klaar is je
systeem.
Zodra iemand zich bij jou inschrijft ontvangt hij automatisch de 10 nieuwsbrieven met het interval
dat jij hebt ingesteld. Dus bijvoorbeeld nieuwsbrief 1 direct na aanmelding, nieuwsbrief 2 komt 3
dagen later, nieuwsbrief 3 komt weer 3 dagen later enzovoorts...
Wanneer je een autoresponder gebruikt dan kun je automatisch een band opbouwen met je lezers,
of dat er nu 1 is of 10.000, maakt niet uit, het gaat allemaal automatisch!

Dit is de grote kracht van een internet business. Alles kan in massa zonder dat je er extra moeite voor
hoeft te doen. Iemand die zich bij jou inschrijft heeft er geen weet van hoeveel mensen nog meer die
persoonlijke mails van jou met tips en informatie ontvangen.
Als je een mailinglijst gaat aanleggen dan zul je een groot deel van de mensen die op je website
komen en geïnteresseerd zijn in jouw vakgebied op je lijst krijgen. Je bent ze dan dus niet weer kwijt
mochten ze je website verlaten zonder iets te kopen, je kunt ze dan via de mail nog weer benaderen.
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Tijd om bezoekers te krijgen!
Oké, naast geld verdienen heb ik je nu ook een methode laten zien hoe je nog meer uit de bezoekers
naar je website kunt krijgen maar laten we eerlijk zijn, tot dusver stelde het allemaal nog niet veel
voor of wel?
Ik heb je laten zien hoe je een automatische business op kunt zetten en hoe je daar ook geld mee
kunt verdienen, met name via affiliates maar ik heb je nog niet geleerd hoe je zelf aan veel
bezoekers kunt komen. Dat ga ik je in dit en het volgende hoofstuk met name laten zien.

Binnen enkele minuten bovenin Google?
Veruit de meeste bezoekers die je ooit naar je website zult krijgen zullen van Google gaan komen.
Dat kan zijn wanneer Google zelf jouw website weergeeft in de resultaten bij een zoekopdracht (zie
volgend hoofdstuk) maar ook wanneer jij adverteert in Google. Dat kan met Google Adwords.
Laten we even in de lucratieve markt van Dirk blijven waar we het hiervoor bij affiliate marketing
over hadden, Dirk had een product over bramen telen. Je ziet dat wanneer je gaat zoeken op bramen
telen je slechts 3 partijen hebt die adverteren in Google, daarvan zijn er zelfs 2 wat niet eens
concurrenten maar zoekmachines...

Met Google Adwords kun je letterlijk binnen enkele minuten bovenin de zoekmachines staan. Je kunt
adverteren op zoektermen. Wanneer iemand zoekt op een term waar jij op adverteert dan verschijnt
jouw advertentie rechts in beeld bij de gesponsorde koppelingen. Je betaalt aan Google per klik op
jouw advertentie een klein bedrag (afhankelijk van de concurrentie).
Wanneer Dirk hier tussen wil komen te staan dan hoeft hij simpelweg een Adwords account aan te
maken, een advertentie te schrijven en het zoekwoord “bramen telen” in zijn campagne te zetten.
Afhankelijk van hoe snel Google is met het verwerken kan hij binnen enkele minuten tussen deze
advertenties staan of zelfs erboven!
Iedereen die dan zoekt op bramen telen zal zijn advertentie zien en direct op zijn website komen.
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Dit kan je maken of breken
Google Adwords is fantastisch, je kunt supersnel gigantische hoeveelheden bezoekers naar je
website krijgen maar natuurlijk hoort bij elke grote kans ook een grote valkuil...
Google Adwords is nogal veranderd sinds enkele jaren geleden, Google stelt steeds meer richtlijnen
en regels op waar je aan moet voldoen en zodoende wordt het wel steeds ietsje moeilijker om dit te
gebruiken .
Wanneer je verstand hebt vaan Google Adwords dan ligt de internetwereld aan je voeten, je kunt
dan van elk project een succes maken.
Wanneer je echter niet precies weet wat je doet dan loop je het risico jezelf in de vingers te snijden
en bijvoorbeeld veel geld te verliezen.

Kop erbij!
Het is niet zo dat je expert moet zijn om te kunnen beginnen met Adwords maar je moet degelijk je
kop erbij houden. Wanneer je het aanzet en je kijkt er een week niet naar om dan kan het maar zo
zijn dat je een dikke bak geld lichter bent en dat moet je niet willen!
Als je er mee bezig gaat dan moet je er zeker in de beginfase bovenop zitten. Hou alles goed in de
gaten en kijk of het geld oplevert of geld kost.
Het is sowieso ook verstandig om in de beginfas een dagbudget in te stellen bij Adwords zodat je in
het allerergste geval niet meteen je hele spaarrekening leeg hebt laten lopen.

Google is watching you
Zoals ik al zei, Google wordt steeds wat strenger en ze hebben alles in
de gaten. Wanneer je je niet aan de regels houdt dan gooien ze je
advertenties eruit en sta je dus met lege handen.
Google is inmiddels verscheiden keren met de "Google Slap"
gekomen. Dat betekent dat zij alle advertenties die niet meer
voldeden aan hun ideaalbeeld offline hebben gehaald.
Zeker in de eerste Slap ronde zag je vooral in Amerika dat alle grote
internet marketeers uit Adwords werden gegooid.
Nu klinkt dit wat erger dan het is aangezien je na zo'n slap meestal gewoon opnieuw kunt beginnen
volgens de nieuwe richtlijnen.
Toch doe je er goed aan om dit soort dingen te voorkomen en dus altijd op één lijn te blijven zitten
met Google.
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Het fenijn zit hem in de details
Google Adwords is echt een spelletje waarvan je de regels moet weten. De grote lijnen weten de
meeste mensen wel en dat is ook wel op het internet te vinden. Het zijn echter de details die het
verschil maken.
•

Wanneer jij de details weet en daar bovenop zit dan kun je jouw advertenties van nét
verliesgevend naar nét winstgevend tillen en dat is nogal een verschil...

•

Wanneer je de details weet dan kun je op den duur de helft per klik gaan betalen van wat je
concurrent betaalt, ook al sta jij boven hem...

•

Wanneer je de details weet dan kun je er op termijn voor zorgen dat 20% van de mensen die
op je site komen zich aanmelden voor je nieuwsbrief in plaats van 5%...

En zo kan ik nog wel 20 dingen opnoemen. Wat je uiteindelijk moet willen is dat je aan Adwords
bijvoorbeeld 10 euro uitgeeft voor 100 kliks (bezoekers) en dat je per 100 bezoekers bijvoorbeeld
gemiddeld 2 verkopen van je boek (27 euro) doet. Voor elke 10 euro die je uitgeeft komt er dan 54
euro terug!

Waar zelfs de grote bedrijven geen kaas van hebben gegeten...
Het is ongelooflijk om te zien maar de kennis in Nederland over Adwords is bedroevend laag. Vrijwel
alle grote bedrijven hebben geen idee hoe het werkt. Ze plaatsen een advertentie en daar smijten ze
een bak geld tegenaan waar je u tegen zegt.
Mocht de concurrent ze verslaan dan gooien ze er gewoon een extra bak geld tegen aan...
Je ziet dan het verschil tussen de grote multinational die 2 euro per klik betaalt en niet eens goed
weet wat een bezoeker oplevert en anderzijds de kleine, slimme, zelfstandig ondernemer die in
dezelfde markt 12 cent per klik betaalt en exact weet of zo'n klik hem geld kost of oplevert!
Als je naar een Adwords "specialist" stapt in Nederland dan zal hij je vragen wat je budget is...alsof
het je bedoeling is om er geld mee te verliezen...
Er zijn hele grote bedrijven die gespecialiseerd zijn in Adwords die voor je uitrekenen hoeveel kliks je
kunt krijgen per budget in een bepaalde markt. Ze zien Adwords echt als kostenpost van de
marketingafdeling terwijl ze het eigenlijke zouden moeten zien als verkoopmachine.
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Olievlek marketing
Mijn favoriete onderdeel van internet marketing is zoekmachine optimalisatie, ik noem het ook wel
olievlek marketing, ik zal zo uitleggen waarom...
De meeste ondernemers zijn groot fan van snelheid, snel geld verdienen, snel resultaten en ook snel
weer verder...
Natuurlijk vind ik dat ook leuk maar diep van binnen vind ik het bouwen aan iets groots wat op de
lange termijn steeds meer op gaat leveren veel interessanter.

Gratis bovenin de zoekmachines komen
Zoekmachine optmalisatie, ook wel SEO (Search Engine Optimization) is de kunst van het scoren in de
organische (gratis) resultaten van Google. Dit zijn de resultaten aan de linkerkant van Google.

In het bovenstaande voorbeeld zie je weer de markt van Dirk. Je ziet dat Neerlands Tuin hier het
beste scoort en dat terwijl het zoekwoord “bramen telen” niet eens in de titel van de website staat,
hier valt voor Dirk dus ook nog een hoop winst te behalen!
Google heeft een hele lijst met apsecten waar zij naar kijkt bij websites om te beoordelen op welke
plek een website in de zoekresultaten komt te staan. Google probeert om de meest relevante
websites en meest waardevolle informatie bovenaan te zetten.
Om de relevantie en kwaliteit van een website te beoordelen heeft Google haar eigen systeem wat
dus uit een hele lijst met richtlijnen bestaat. Wanneer je die allemaal weet kun je er handig gebruik
van maken en dus bovenaan in de gratis resultaten komen, je hoeft dan niet te betalen per klik!
Per saldo klikt het overgrote deel van de bezoekers in Google op de gratis resultaten aan de
linkerkant, wanneer je daar bovenaan staat dan heb je dus nog een gunstigere uitgangspositie dan
wanneer je bij Adwords bovenaan staat, Adwords kan echter binnen enkele minuten en Organische
resultaten duurt meestal wat langer....
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Een pietsje meer lange termijn...
Zoekmachine optimalisatie gaat niet over één nacht ijs. Je kunt niet op maandag een website online
zetten en op dinsdag al bovenaan in de zoekmachines staan (of je moet al wel echt een gat in de
markt gevonden hebben).
Anders dan bij Adwords zul je hier niet supersnel resultaten en gigantische bezoekersstromen uit
gaan zien maar op de lange termijn wel degelijk!

Je moet alles structureel goed doen
De kunst is om alles structureel goed te doen. Wanneer je jouw website volgens het boekje hebt
opgebouwd en constant door blijft bouwen aan je site dan kom je beetje bij beetje hoger en stabieler
in de zoekmachines.
Uiteindelijk zul je door je concurrenten niet meer te verslaan zijn, je bent dan een vaste waarde in de
markt waar men niet omheen kan. Het fundament van je website moet echter wel goed zijn.
Het klinkt misschien wat saai maar dit is gewoon iets wat je naast je andere marketingactiviteiten
dagelijks eventjes erbij moet doen zodat je er op de lange termijn wat aan hebt. Je kunt het
vergelijken met een spaarrekening, sparen is niks aan totdat je aan het eind van het jaar ineens rente
krijgt van de bank...

On page en off page factoren
Google kijkt naar twee verschillende onderdelen van je website, namelijk de zogenaamde on page
factoren en de off page factoren.
On page factoren zijn factoren op jouw website zelf, dus bijvoorbeeld de structuur, het
woordgebruik, de indeling, de technische aspecten, de tags enzovoorts.
Off page factoren zijn factoren buiten jouw website om, dit zijn bijvoorbeeld de linkjes van andere
websites naar die van jou. Wanneer er een andere website een link naar jouw website heeft dan is
dat goed voor je zoekmachinevriendelijkheid.
Vooral qua on page factoren zijn er ontzettend veel dingen om rekening mee te houden, denk
bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwalitatief goede inhoud
Originele inhoud
Het juist gebruiken en benoemen van afbeeldingen
Zoekmachine vriendelijke url's
De 'netheid' van je code
Het gebruik van heading tags
Gebruik van alt tags
De hoeveelheid informatie op je site
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•
•
•

Interactie met je bezoekers (reacties)
Interne links op je site
Meta tags

Misschien begrijp je de helft niet van het bovenstaande rijtje, dat maakt ook niet uit. Als je het
begrijpt dan doe er je voordeel mee, zo niet, geef het dan door aan degene die je met je website
helpt of gaat helpen!
Een juiste titel van je website is wel het minste wat je kunt doen om “normaal” in de zoekmachines
te verschijnen, onderstaand een voorbeeld van site die hier niet goed over nagedacht hebben...

Op welk niveau zitten de Nederlanders?
Nederlanders zijn iets beter in zoekmachine optimalisatie dan in Google Adwords weet ik uit
ervaring. Toch is het zo dat je in het overgrote deel van alle markten op het internet makkelijk kunt
winnen op dit gebied.
Je kunt nog steeds vrij eenvoudig en nummer één website in jouw markt worden als je consequent
de juiste dingen gaat doen en dat blijft volhouden.
Als je goed bent in zoekmachine optimalisatie dan kun je daar trouwens een hoop geld mee
verdienen, bedrijven zitten te springen om die kennis!
Zoekmachine optimalisatie is iets om goed in de gaten te houden wanneer je start met internet
marketing, het hoeft niet je focus te hebben en je hoeft er ook niet fulltime mee bezig te zijn maar
hou je lange termijn doelen goed in de gaten, dan pluk je er op een dag de vruchten van.
De nummer één reden waarom veel internet ondernemers zich hier niet mee bezig houden is omdat
het technisch lijkt maar wanneer je de juiste systemen gebruikt dan zul je zien dat je zelf eigenlijk
helemaal niet technisch hoeft te zijn om goed SEO te kunnen toepassen.
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Hoezo Olievlekmarketing?
Ik had het net even over de term olievlekmarketing en ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld een olielek in zee dan zie je duidelijk één middelpunt waar het allemaal
begint, daar komt eerst een klein beetje olie boven.
Naarmate er meer olienaar dat middelpunt stroomt begint de olievlek
zich uit te breiden, hij wordt breder en steeds intenser.
Je ziet dat je, naarmate de olievlek groter wordt, je niet meer om de
olievlek heen kunt. Eerst kon je er nog omheen varen en moest je net
daar in de buurt varen om het te zien maar nu de vlek groter wordt
komen steeds meer schepen de vlek tegen en kunnen er steeds
moeilijker omheen varen.
Alles wat met de vlek in aanraking komt raakt er mee "besmet"...
Nu begrijp ik heel goed dat dit een beetje een negatieve associatie is want laten we eerlijk zijn, dit is
geen prettige verschijning en wordt niet voor niets als natuurramp beschouwd. Toch is het wel een
hele effectieve vergelijking want zo kun je jouw website ook zien...
Je start met een blog met een artikel er op en dat is op dat moment echt jouw kern en middelpunt.
Vand aaruit begin je jouw blog uit te breiden met meer artikelen.
Des te meer artikelen je schrijft des te breder en intenser je website wordt en op deze meer plekken
op internet je website naar voren komt. In eerste instantie kreeg je alleen bezoekers die heel
specifiek naar jouw blog op zoek waren maar beetje bij beetje komen meer en meer bezoekers je
blog tegen omdat zij op geïndexeerde artikelen van je blog stuiten in de zoekmachines.

Bezoekers kunnen dus steeds moeilijker om je blog heen en daar komt bij dat, wanneer je jouw blog
enigszinds inspirerend hebt gevuld, ze "besmet" raken met jouw materie als ze ermee in aanraking
komen...
Waar je mee omgaat word je mee besmet zeggen ze wel en dat is ook echt zo, als jij veel video's op je
blog hebt staan waarin je de mensen echt weet te inspireren, motiveren, emotioneren en te raken
dan zullen je bezoekers je niet meteen zijn vergeten als zij achter de pc weggaan en wellicht komen
ze later weer terug, je hebt ze besmet, in positieve zin natuurlijk!
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Blij dat ik blog
Misschien had ik dit hoofdstuk voor het vorige moeten plaatsen want het is lastig om een salespage
te optimaliseren voor de zoekmachines en als je mijn model tot dusver hebt gevolgd dan zul je nog
niet meer dan een salespage met betaalproces hebben...
Ik raad je aan om een weblog te starten. Aan een blog zitten namelijk naast de zoekmachinefunctie
superveel voordelen.

Zonder interactie geen innovatie
Het grote voordeel van een blog is dat je artikelen kunt plaatsen waar bezoekers reacties op achter
kunnen laten, je kunt dit zien als een soort collumn.
Die reacties die je gaat krijgen op je berichten zijn zeer waardevol omdat ze namelijk jou enerzijds
een kijkje geven in wat er speelt bij je doelgroep en anderzijds is het extreem goed voor je
zoekmachine vriendelijkheid.
Wanneer je geen interactie hebt met je achterban dan zul je je minder goed in kunnen leven in het
hoofd van je klant. Het is goed om je oren open te houden en interactie maakt het ondernemen op
internet ook gewoon leuk!

Binding met je achterban
Je achterban zal het ook waarderen wanneer je via je blog bereikbaar en transparant bent,
vertrouwen is een groot goed op het internet en het kan geen kwaad om daar wat extra van te
krijgen.
Wanneer je bezoekers kunnen reageren op jouw artikelen dan geef je ze ook het gevoel dat je ze
serieus neemt en dat je open staat voor reacties. Dat wordt veelal erg gewaardeerd en je creëert zo
echt een gezelschap (community) op je weblog.

Je legt elke dag een stukje aan de puzzle...
Bloggen kun je zien als puzzelen, elke keer dat je een artikel plaatst leg je
weer een stukje aan de puzzle zodat die uiteindelijk steeds groter en
mooier wordt. Een goed gevuld blog is goud waard, zeker als het goed is
ingericht voor de zoekmachines.
Wanneer je regelmatig nieuwe artikelen plaatst, je richt het goed in en je
laat mensen reageren dan zal Google van je houden en je steeds hoger in
de zoekmachines gaan plaatsen.
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Extra zakcentje erbij verdienen?
Goed, even weer iets spannenders dan lange termijn zoekmachine optimalisatie en het bloggen. Je
leest dit boek immers omdat je geld wilt verdienen op internet. Dat kan heel eenvoudig met Google
Adsense.

Gratis geld
Adsense is de tegenhanger van Adwords. Jij kunt door Google Advertenties op je
website laten plaatsen waarvoor je betaalt krijgt wanneer er op wordt geklikt.
De advertenties die mensen in Adwords plaatsen worden dan op jouw website
vertoond, wanneer een bezoeker er op klikt betaalt de adverteerder aan Google
en Google betaalt jou daar weer een deel van.
Dit is echt gratis geld want je hoeft er niks voor te doen, wanneer je elke maand
veel bezoekers hebt dan zul je ook veel kliks op je Adsense advertenties krijgen.
Leuke extra verdienste!

Vele beetjes maken een hoop
Natuurlijk krijg je per klik maar een klein bedrag, veelal tussen de 5 en 25 cent per klik maar reken
maar eens uit wat dit op lange termijn voor je kan doen als er elke dag 100 mensen op klikken...
Wanneer jij een goed gevulde website hebt gebouwd waar elke dag bezoekers op komen dan kun je
er eenvoudig Adsense bij op plaatsen, zeker als je toch geen andere bestemming voor de bezoekers
hebt, verdien je er toch nog wat aan!

Wordt er niet afhankelijk van
Het is belangrijk om niet alleen op Adsense te focussen maar het echt als een extraatje te gaan zien.
Google is namelijk erg strikt en des te meer je hier mee gaat verdienen des te meer ze je in de gaten
gaan houden, klik je eens op je eigen advertentie dan kan het zijn dat Google je account blokkeert en
dan heb je naast Adsense ook geen Adwords meer....

De mindset om overal iets extra's uit te persen
Plaats Adsense vooral op plekken waar je niet zoveel anders uit je bezoekers kunt halen, bijvoorbeeld
op bedankpagina's waar klanten op komen na betaling van je product of op pagina's waar mensen
alleen een artikel van je kunnen lezen.
Denk wel goed na of je dit op je website erbij wilt hebben, wanneer een bezoeker er namelijk op klikt
dan ben je die bezoeker kwijt, die bezoeker zal ongetwijfeld niet meer naar jouw website terug
komen om nog iets bij jou te kopen.

©2010 Tonny Loorbach

InternetMarketingUniversiteit.nl

Pagina 34 van 47

Sociale media
We hebben de basisprincipes van internet marketing inmiddels gehad, als je alles wat je tot nu toe
hebt gelezen al toepast dan heb je echt al een fantastische business. Ik zal je nu een paar dingen
gaan onthullen die echt het verschil kunnen maken in je business, waarmee je echt super succesvol
kunt worden.

De berg aan sociale media platformen
Overal springen de laatste tijd sociale netwerken uit de grond, het begon een tijd
geleden met Schoolbank en MySpace maar tegenwoordig heb je Hyves, Twitter,
Facebook, Linkedin en nog vele andere platformen waar je een profiel kunt maken
en kunt netwerken met je omegving.
Deze platformen zijn niet alleen leuk voor het vermaak en het stiekem kijken naar
wat je ex zoal uitspookt maar ze zijn zakelijk ook erg interessant!
Je kunt op de meeste van deze netwerken namelijk adverteren of je website promoten.
Via Hyves en Facebook kun je heel specifiek naar de leden adverteren en via Twitter kun je een
netwerk opbouwen en daaraan je website promoten.

Maak er een sociaal spinnenweb van
Wat je het beste kunt doen is overal een profiel aanmaken (zeker omdat je concurrent dat anders
wel voor je doet) en alle netwerken aan elkaar koppelen.
Je kunt ervoor zorgen dat wanneer je iets op je blog zet dat er dan automatisch ook een berichtje op
je Twitter komt te staan, dat het blogbericht ook in je Hyves wordt getoond en dat er op je Facebook
prikbord ook een melding met link verschijnt.
Op deze manier werk je op alle fronten tegelijk en kun je ervoor zorgen dat je "per ongeluk" mensen
inlicht over je nieuwe blogbericht of product omdat zij toevallig op een van de sociale netwerken
online waren.

Vergroot je marketing reikwijdte
Door hier slim gebruik van te maken vergroot je echt de reikwijdte van je marketing activiteiten. Je
bent niet langer meer afhankelijk van de bezoekers die via je mailinglijst, Adwords en Google op je
website komen maar je bereikt ook iedereen op de sociale netwerken.
Binnen sociale netwerken kun je ook weer eenvoudig "via-via" mensen bereiken. Wanneer iemand je
bericht doorstuurt, er op reageert, het ReTweet of wat je er ook maar allemaal mee kunt doen op
het platform, dan bereik je ook weer mensen die je zelf nooit bereikt zou hebben.
Als je op de juiste manier inspeelt op sociale netwerken dan kan het heel hard gaan met je website!
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Videomarketing
Videomarketing is het gebruik maken van video's om meer binding met je klanten te krijgen, meer
producten te verkopen en jezelf beter te positioneren.

Video hoort in deze tijd
Als je echt een boost wil geven aan je business en echt een verschil wilt maken in jouw markt dan zul
je echt met video moeten gaan werken. Zoals ik eerder ook al zei, vertrouwen is een groot goed en
aandacht is schaars op het internet, daar moet je slim mee om gaan.
Mensen willen graag de persoon achter de business en de ondernemer zien en leren kennen. Je kunt
zo echt een band creëeren met mensen zonder dat je er zelf weet van hebt. Jij merkt immers niet dat
iemand jouw video aan het bekijken is maar het kan echt een impact hebben op diegene die het kijkt.
Zeker wanneer jij bijvoorbeeld in een markt zit waar je echt mensen uit problemen helpt zoals
gezondheid, afvallen, roken, reuma enzovoorts.

Durf je niet?
De eerste keer een camera op je hoofd zetten, beginnen te praten en dat vervolgens op internet
zetten is niet echt iets waar je voor wakker gemaakt wil worden, dat is voor de meeste mensen best
wel eng.
De eerste video die ik van mezelf maakte heb ik in Antwerpen
opgenomen, ik moest zelfs een wildvreemde vragen om mij even 2
minuten te filmen zodat ik mijn verhaal kon doen. Man, wat heb ik
een rondjes om hem heen gelopen voordat ik hem vroeg!
Uiteindelijk voelde het heel prettig toen ik het eenmaal gedaan had
en toen ik zag dat de video in de eerste week al 600 keer werd
bekeken had ik er echt en goed gevoel bij. Super tof om te doen!

YouTube Powerrrr
Ik raad je aan om zoveel mogelijk YouTube te gebruiken voor je video's, het werk verschrikkelijk
eenvoudig. Je upload je video, je geeft het een leuke naam en vervolgens kun je de video op je
website plaatsen.
Het mooie aan YouTube is dat je kunt zien hoevaak je video is bekeken, je kunt een link naar je
website in de omschrijving van je video plaatsen en andere mensen kunnen jouw video ook op hun
website plaatsen, zo breid je je bereik nog meer uit!
Laatste wat noemenswaardig is, is dat YouTube heel betrouwbaar is, de site zal niet offline gaan en je
kunt mooie grote videobestanden uploaden zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je je eigen
website overbelast.
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De Flip Mino
Mocht je nu denken dat video plaatsen te moeilijk voor je is dan geen
paniek, ik weet een oplossing!
Je hebt tegenwoordig hele mooie kleine videocemera's, ongeveer net zo
groot als een digitaal fototoestel. De bekendste hiervan is de Flip Mino.
De Flip is een camera met een grote rode knop er op. Als je er op drukt
gaat hij opnemen en als je er nog eens op drukt stopt hij weer.
Er zit een usb stekker aan zodat je hem direct in de computer kunt steken en je video is direct op
maar voor YouTube, je kunt hem zo vanaf het toestel uploaden!
Eenvoudiger dan dit zal het niet worden...

Live uitzendingen
Ik hoop dat je al beseft dat video echt een aanvulling op je business is maar wat helemaal voor een
groot verschil kan zorgen is als je live video uitzendingen gaat doen op je website.
Je kunt heel gemakkelijk een webcam en een microfoon op je computer aansluiten zodat je live op
het internet te zien en te horen bent, een service die je hiervoor bijvoorbeeld kunt gebruiken is
Ustream.tv.
Je drukt daar op "uitzenden" en je bent meteen live op het internet te zien. Dat videoschermpje kun
je op je blog plaatsen zodat mensen ook ter plekke reacties achter kunnen laten.
Je kunt zo bijvoorbeeld een vragenuurtje doen waarin je mensen live antwoord geeft op hun
ingezonden vragen.
Je kunt zo ook presentaties geven vanuit je woonkamer en bijvoorbeeld daarin ook je product
promoten, zo bouw je een betere band op met je mailinglijst en kun je ook nog eens een leuk
extraatje verdienen.
Zo gaf ik enige tijd geleden samen met Eelco de
Boer een live uitzending vanuit mijn eigen
woonkamer, vooraf hadden wij gepland om een
uitzending van 1 tot 1,5 uur te doen maar omdat
de vragen binnen bleven komen zijn we uiteindelijk
7 uur lang doorgegaan tot half 2 ’s nachts!
Op het plaatje zie je een screenshot die een van de
kijkers maakte toen wij uiteindelijk besloten om er
een biertje bij te pakken.
Na de uitzending hadden we meer dan 500 reacties op het blog staan, als dat geen waarde is!
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Viraal en vitaal!
Je weet vast wel wat een virus is, ik wil het verder niet hebben over computervirussen of ziektes
zoals griepvirussen omdat ik van beide geen lood verstand heb maar waar ik echter wel verstand van
heb is "Virale Marketing"...
In het geval van een virale website heb je juist een heel erg gezonde website.

Het hoeft ook niet altijd allemaal van één kant te komen...
Met virale marketing zorg je ervoor dat je succes op het internet automatisch groeit door de mensen
die je site bezoeken, je teksten lezen en je producten gebruiken.
De mensen die je site bezoeken zorgen er dan voor dat er nieuwe bezoekers komen, de mensen die
je product kopen zorgen voor meer klanten enzovoorts.
Virale marketing kun je zien als een soort virus dat
overgegeven wordt. De befaamde doorstuurmailtjes
zijn hier ook een voorbeeld van.
Met virale marketing kun je supernsel een gigantische
hoeveelheid mensen bereiken.
Het grote voordeel van virale marketing is dat je niet je
volledige marketing zelf hoeft te doen maar in feite de
hulp inroept van de mensen die je al bereikt hebt. Zo
kun je zonder dat je het zelf doorhebt toch ook een
hoop mensen bereiken.

Hoe kom je aan een virale factor?
Je website is viraal wanneer deze een virale factor heeft. Dat kan bijvoorbeeld een virale factor van 2
zijn, dat betekent dat elke bezoeker er voor zorgt dat er gemiddeld 2 bezoekers voor hem
terugkomen. Als je zo’n virale factor hebt gaat het ontzettend snel met de bezoekers op je site, je
spreekt dan van een exponentiële groei.
Je kunt zo’n virale factor krijgen door gebruik te maken van humor, entertainment, interessante
informatie, schokkend nieuws enzovoorts. Humor en entertainment werkt toch vaak het beste!
Je moet je goed beseffen dat ik het nu over een extreem geval heb, wanneer je een virale factor van
2 hebt dan heb je binnen mun van tijd miljoenen bezoekers maar het gaat even om het principe. Je
kunt het beste gewoon rekening proberen te houden met virale marketing zonder dat je het echt in
je marktetingstrategie opneemt.
Zie het als bonus en probeer rekening te houden met de aspecten die ik net noemde.
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Virale concepten
Mooie voorbeelden van virale websites zijn bijvoorbeeld Hotmail, Hyves en YouTube. Hotmail begon
ooit klein als gratis e-mailprovider maar wat zij toen gratis deden was het plaatsen van een klein
regeltje reclame onder in elke verzonden mail:
“Deze mail werd gratis verzonden via Hotmail”
Gevolg was dat veel mensen die link aanklikten en ook mails begonnen te versturen. Ergo: een viraal
succes!
Hyves maakte goed gebruik van het importeren van je contactenlijst bij je “vrienden” in Hyves. Toen
dat eenmaal begon te lopen kreeg je als niet-hyver vaak binnen korte tijd van veel van je vrienden
mails met de vraag of je hen op Hyves wilde toevoegen.
YouTube heeft van nature al een hoge “doorvertel ratio” omdat er zoveel grappige en interessante
video’s opstaan dat ze constant worden doorgestuurd.
Daarnaast heeft YouTube slim gebruik gemaakt van Virale Marketing door bij elke video en broncode
aan te bieden waarmee je de video op je site kunt zetten. Zo was YouTube niet langer gebonden aan
hun eigen site maar hadden ze ook ineens hun video’s op vele andere websites en blogs staan.
Een leuke virale campagne in 2009 was die van Justitie genaamd “Je bent bekender dan je denkt”. Zij
plaatsen een dynamische video op Hyves waarin je en groep maffia zag discussiëren over een
persoon die zij aan het natrekken waren en daar op af gingen.
Gedurende de video werd duidelijk dat het om jou ging en zag je je eigen gegevens en foto’s van jou
en je vrienden voorbij komen.
De video was binnen enkele dagen miljoenen keren bekeken omdat mensen dit principe nog niet
kenden, iedereen die de video zag was geschokt, briljant!
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Goeie ouwe advertentiesites
Misschien is dit wel een afgezaagde tip maar ik ga het toch even voor je uitleggen. Advertentiesites
hebben namelijk nog net zoveel succes als in de beginfase. Met advertentiesites bedoel ik sites zoals
Marktplaats, Speurders, eBay en alle andere varianten.

Marktplaats is een bewezen succes
Marktplaats heeft een vaste waarde gekregen bij de Nederlandse internetbezoekers. Hoe je het ook
wendt of keert, de site is nog steeds een groot succes en het is verbazend hoe snel je er iets op kunt
verkopen.
Plaats vandaag een meubelstuk op marktplaats en ik kan je haast garanderen dat je het deze week
verkoopt. Zo heb ik bij mijn verhuizing uit Groningen mijn halve meubilair nog even snel in de laatste
2 dagen voor ik vertrok verkocht omdat ik niet meer ruimte had in mijn nieuwe woningen.

Te simpel om erbij te doen?
Veel ondernemers vinden hun business te geavanceerd om Marktplaats er nog bij te doen, het is te
simpel en staat te knullig denken ze, maar goed, weer de vraag: wil je complimenten of wil je
verkopen?
Het is altijd de moeite waard om je producten ook via Marktplaats aan de man te gaan brengen.
Mocht je er geen heil in zien om je business ook op Marktplaats aan te bieden kijk dan in ieder geval
nog even op de zolder of je nog wat hebt liggen wat je kunt verkopen, dan levert je in ieder geval nog
een fijne dag op!

Admarkt
Ook in Marktplaats kun je overigens adverteren, je hebt daar
Admarkt welke je kunt gebruiken om je website te promoten en
je producten aan de man te brengen, zeker de moeite waard
om mee aan de slag te gaan!
Je kunt overigens ook een advertentietegoed ontvangen de eerste keer dat je gaat starten, dat zou ik
sowieso even meepakken, alle beetje helpen.

eB ay
eBay is niet echt "hot" in Nederland maar het werkt voor veel producten hardstikke goed. Probeer er
maar eens ene product op te verkopen, het kan maar zo zijn dat je voor een aangename verrassing
komt te staan!
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Meten is weten
Ben je er klaar voor om de belangrijkste tip uit dit boek te ontvangen?
Dit had je vast niet verwacht maar het testen en meten van de resultaten van je pagina's en
advertenties op het internet is veruit het belangrijkste wat je kunt doen als internet ondernemer, dit
is echt waar je de winst pakt op al je concurrenten.

Als je niks weet kun je ook geen beslissingen nemen
Je moet goed beseffen dat geld verdienen op internet heel makkelijk kan zijn maar dat je geen benul
hebt van wat nou precies je resultaten zijn wanneer je dat niet meet, wie weet kun je wel 2 keer
zoveel verdienen door een kleine aanpassing te doen, weet jij veel...
Je kunt met het programma Google Analytics vrijwel alles op je website meten, het is een gratis
dienst van Google en je kunt het binnen enkele minuten op je website plaatsen.Google meet dan
automatisch alle statstieken van bezoekers voor je.
Denk dan bijvoorbeeld aan hoe ze op je website zijn gekomen, hoe lang ze blijven, wat ze hebben
bekeken, waar ze zijn afgehaakt, hoeveel procent zich aanmeld voor je nieuwsbrief, hoeveel procent
je product koopt, enzovoorts....
Een van de belangrijkste dingen om te meten is toch wel hoeveel procent van de mensen op je site
zich inschrijft voor je mailinglijst, dat is uiteindelijk waar het allemaal begint voor de bezoeker en het
is de ruggengraat van jouw business.
Google Adwords kan overigens ook voor je meten hoeveel mensen zich hebben aangemeld of
hebben gekocht bij je, wat je dat gekost heeft enzovoorts.
Hiernaast is het testen van je verkoopprijs extreem belangrijk, je zult anders geen idee hebben welke
prijs voor jouw het meeste oplevert en geloof me: je gevoel zit hierbij altijd fout...

Waarom 99,9% van je concurrenten dit niet doet
Vrijwel niemand in Nederland doe dit, zeker het testen van prijzen zie je nergens. Mensen hechten er
geen waarde aan of vertrouwen op hun gevoel, lekker slim...
Stel je nou eens voor dat jij jarenlang een product verkoopt voor 27 euro maar wanneer je het gaat
testen kom je er ineens achter dat je net zoveel verkoopt als je het voor 47 euro verkoopt (wat vaak
zo is).
Dan sta je toch even beduusd te kijken als je dus al jarenlang de helft van je omzet weggegooid hebt.
Dat is 20 euro per verkoop pure extra winst. Uitgerekend over enkele jaren had je daar misschien
wel een huis van kunnen kopen...
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Het verschil tussen 1% en 2% conversie
Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Je kunt dit soort dingen testen door twee pagina's
om de beurt weer te geven. Een statistiekenprogramma zorgt er dan voor dat er wordt gemeten hoe
de pagina's scoren, die resultaten kun jij weer inzien en beoordelen.
Wanneer je aan een ondernemer vertelt dat je de conversie (een conversie is een resultaat) hebt
verhoogd van 1% naar 2% dan zulje geen geïntereseerde blik krijgen. Het is immers maar een
procentje verschil...
Echter kun je het ook zien als een verdubbeling van je business. Wanneer niet meer 1 op de 100
mensen koopt maar 2 dan verdien je 2x zoveel.
Stel je hebt een verkooppagina waarop je een cursus verkoopt voor 47 euro. Normaal gesproken had
je 1% conversie op deze pagina, dat betekent dat gemiddeld genomen 1 op de 100 bezoekers jouw
product koopt. Wanneer je 400 bezoekers per dag hebt dan verkoop je 4 producten en verdien je dus
188 euro per dag. In totaal is dat 5.828 euro per maand.
Nu heb je jouw salespage getest tegen een salespage met een iets andere tekst en deze variant heeft
een conversie van 2%. Je hebt dan ineens 8 verkopen per dag, 376 euro per dag en 11.656 euro per
maand aan inkomsten!
Toch een aantrekkelijk verschil of niet?

Het is net Lemmings...
Je kunt internet marketing zien als dat oude computerspelletje
Lemmings. Als het spel begon dan kwam er een hele stroom met
mannetjes in beeld lopen. Daarvan moest je er zoveel mogelijk veilig bij
het einde zien te krijgen.
De mannetjes liepen in volle snelheid door en het was aan jou om de
weg naar het einde zo goed voor te bereiden dat er zoveel mogelijk
mannetjes zonder kleerscheuren aankwamen.
Goed, beter dan dit kan ik het niet uitleggen maar mijn punt is dat je op het internet elke dag
opnieuw de kans hebt om de "weg" zo goed mogelijk te preparen voor de mannetjes die gaan komen
(de bezoekers).
Door goed te testen, te meten en te verbeteren zul je steeds meer resultaten gaan halen uit dezelfde
hoeveelheid bezoekers die je iedere dag krijgt en je zult er dus steeds meer aan overhouden.
Bezoekers zijn er iedere dag weer opnieuw en jouw business zal elke dag ongeveer dezelfde
resultaten geven tenzij je het laat verslonsen (dan wordt het minder) of tenzij je het gaat testen en
verbeteren (dan wordt het meer).
Testen klinkt saai en moeilijk maar het is supereenvoudig met de systemen die Google hiervoor heeft
en je kunt echt steenrijk worden als je dit goed onder de knie hebt.
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Backend
Naast testen heb ik nog een gouden tip voor je om veel meer geld te verdienen met je business.
Backendproducten kunnen je omzet gigantisch laten stijgen. Met Backend bedoel ik
vervolgproducten en niet producten die je backhand bij het tennissen verbeteren ;)

De winst zit hem in je backend
Wanneer je een bijvoorbeeld een e-book van 27 euro verkoopt via het internet dan kun je daar als je
alles goed hebt aangepakt een leuke boterham mee verdienen maar je moet er wel rekening mee
houden dat je waarschijnlijk wel kosten maakt om daar verkopen van de te kunnen maken.
Grote kans dat je bij Adwords best wat geld moet investeren om voldoende kliks te krijgen voor een
verkoop. De marge is dan ineens een stuk lager.
Die winst kun je echter terugpakken door aan je klanten in een later stadium, of direct na hun
aanschaf nog een extra product aan te bieden. Ze staan al op je klantenlijst dus het kost je niks om ze
te benaderen en als ze kopen dan is dat pure winst!
Je kunt direct na betaling van je product nog voordat de klant naar je downloadpagina doorgaat een
extra aanbieding plaatsen, we noemen dat een Upsell. Bijvoorbeeld je tweede aanvullende product
met korting. Er is altijd een precentage van de mensen dat hier gebruik van maakt!

Wederkerende inkomsten
Helemaal briljant is het wanneer je aan wederkerende inkomsten kunt komen, zoals bijvoorbeeld
een lidmaatschap. Mensen worden lid bij je en betalen maandelijks hun lidmaatschapsgelden.
Wanneer je dat hebt dan weet je altijd zeker dat je de volgende maand weer inkomen zult hebben en
ook al ongeveer hoeveel.
Ik ken internet marketeers die een lidmaatschap hebben met een prijs van 25 euro per maand waar
zij enkele honderden leden in hebben zitten, tel uit je winst...

High end product
Je kunt ook denken aan een "High End" product. Dat is een product met
een hoge prijs en is bijvoorbeeld een totaalcursus of coachingsprogramma
als aanvulling op je e-book. Dit soort producten gaan vaak voor 500 tot
3.000 euro over de toonbank.

Klantenlijsten hebben altijd resultaat
Ik weet ui ervaring dat het verkopen van backendproducten aan klanten altijd resultaat oplevert. Ook
al is het maar één extra verkoop, dat is toch weer een extra verdienste.
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Explosiemarketing
Wanneer je straks een leuk internet bedrijfje op de automatische piloot hebt draaien en je dag
standaard begint met het controleren van hoeveel inschrijvingen en verkopen je hebt gehad terwijl je
lag te slapen dan heb je al best een plesant leventje.
Het kan echter nog veel leuker worden wanneer je eens in de zoveel tijd een "lancering" doet. Je
kunt daarmee namelijk giagntische pieken in je inkomsten krijgen.

Een goede lancering zorgt voor een gigantische piek
Kijk bijvoorbeeld eens naar de productlanceringen van Apple zoals
de Wii, de iPhone en de iPad.
Deze producten zijn zo goed gelanceerd dat er rijen mensen lagen
te slapen voor de winkels waar ze verkocht zouden gaan worden.
Apple maakt op de eerste dag van de verkoop meteen een
recordomzet.
Als je in staat bent om mensen echt te laten uitkijken naar jouw
lancering dan staan ze letterlijk in de rij om geld bij je uit te kunnen geven, geniaal toch!

Spanning en sensatie
Op internet kun je heel goed een productlancering doen. Je kunt dit het beste doen naar je
mailinglijst, je zorgt er dan simpelweg voor dat je spanning gaat opbouwen bij je lezers. Je kondigt
aan dat er iets gaat komen en je gooit er een hoop sensatie tegenaan, dat werkt meestal prima.
Wanneer je om de zoveel tijd een goede productlancering doet dan bestaat er een grote kans dat je
daar meer aan verdiend dan aan de losse verkopen uit je alledaagse marketing.
Zo'n piek in je omzet kun je zien als ene mooie bonus, ga er iets leuks van doen en/of zet een
gedeelte weg voor later, dan zul je er optimaal plezier aan beleven.

Dit is waar je het verschil maakt!
Productlanceringen en andere "niet-traditionele" marketingvormen zul je niet veel zien bij
je concurrenten maar dat betekent natuurlijk niet dat het geen goed idee is.
Met dingen als productlanceringen, prijstesten, live uitzendingen e.d. maak je echt een
verschil ten opzichte van je concurrentie en zeker op je bankrekening. Dit soort dingen
maken het verschil tussen de ondernemers met een modaal inkomen en de ondernemers
die keihard binnenlopen en zelfs miljonair worden.
Moeilijk is het niet, je moet het alleen wel even gaan doen!
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Hoe kom je aan een website?
In het begin van dit boek had ik het even over dat de meeste startende internet ondernemers
vastlopen op het maken van een product. Ze zijn maanden, zo niet jaren bezig met zich inlezen in
internet marketing, ze kopen cursussen en gaan naar workshops maar ze slagen er niet in om een
product te maken en te gaan verkopen.
Zo'n zelfde iets is het met het maken van een website. Wanneer je geen idee hebt hoe je aan een
website komt of hoe je een verkooppagina online zet dan kun je wel gaan zitten wachten totdat je
dat wel ineens weet maar dat schiet natuurlijk niet op...
Er zijn tegenwoordig fantastische systemen waarmee je eenvoudig je eigen website kunt maken en
beheren zonder dat je technische kennis nodig hebt. Kinderen kunnen ermee werken!

Het Wonder "Wordpress"
Wordpress bijvoorbeeld, het is een gratis systeem wat wereldwijd door
miljoenen mensen wordt gebruikt.
Met Wordpress kun je werkelijk waar alles wat je maar kunt bedenken voor
een website en het werkt ontzettend eenvoudig.
Je kunt het downloaden en installeren maar mocht dat je nog te technisch zijn
dan kun je via de website van Wordpress zelf ook je eigen blog starten, je bent
dan echt met 1 druk op de knop klaar.

Je kunt vandaag nog starten met bloggen
Naast Wordpress heb je nog meerdere systemen zoals bijvoorbeeld Blogspot en nog vele anderen
waar je echt letterlijk binnen enkele drukken op de knop een blog hebt waarmee je kunt starten.
Je kunt als je nu aan de slag gaat over een uur al je eerste blogbericht op het internet hebben staan,
dan heb je meteen het eerste puzzlestukje gelegd!

Website laten bouwen
Je kunt ook een website laten bouwen door een professional maar daarbij loop je het risico dat je
veel geld kwijt bent voor een website waar je zelf niet zoveel mee kunt.
Als je een website laat bouwen, zoek dan een programmeur die het in Wordpress kan maken voor je,
mocht je uiteindelijk dan een andere kant op willen dan zijn er ontzettend veel programmeurs te
vinden die er mee verder kunnen en zit je niet aan die ene programmeur vast.
Wanneer je jouw website in Wordpress laat bouwen dan kun je ook super eenvoudig zelf bij alle
teksten en plaatjes om aanpassingen te maken en de website verder te vullen, geeft een hoop
vrijheid!
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Nog een leuk extraatje...
Ik heb je alles van de oorspronkelijke 19 stappen nu wel zo'n beetje laten zien maar ik heb ook nog
een leuk extraatje voor je.
Iets wat opzich een hele andere kant van internet marketing is maar wat zeker op het bovenstaande
model kan aansluiten is "Dropshipping".
Bij dropshipping verkoop je andermans product via het internet vanuit je eigen bedrijf. Je bent dus
een tussenpersoon met je eigen business.
Dit wijkt af van affiliate marketing omdat je bij affiliate marketing de bezoekers naar andermans
website stuurt en eventueel een commissie ontvangt. Bij dropshipping krijg je deze bezoekers zelf, ze
betalen ook bij jou en jij stuurt vervolgens de order door naar de leverancier.
Op deze manier kun je veel spullen verkopen via internet zonder dat je die zelf op voorraad hoeft te
hebben of je er in hoeft te verdiepen.

Hoe werkt het?
Zo kun je bijvoorbeeld naar het plaatselijke tuincentrum gaan en vragen of je hun assortiment met
bloempotten via internet mag verkopen. Als iemand dan op jouw website een bloempot koop stuur
je die bestelling gewoon door naar het tuincentrum, zij leveren dan het product en ze sturen jou de
factuur, wat er overblijft hou je zelf.
Dropshipping is een geweldig verdienmodel omdat je het snel op kunt zetten en je hoeft niets anders
te doen dan de marketing voor een product. Je kun vaak zelfs de advertentieteksten al van je
leverancier krijgen!
In de meest ideale situatie zoek je een leverancier met veel producten die nog niet op het internet
actief is. Als die leverancier dan de levering en klantenservice wil doen dan hoef jij alleen maar zoveel
mogelijk verkopen te maken, je kunt dan de winst verdelen.

De vreemde producten werken het best!
Alles wat je maar kunt kopen in een winkel kun je ook in een webwinkel verkopen, zo ken is
ondernemers die glasdeuren, houten trappen, sauna's, tuinmeubelen, anti-algenmiddel en nog veel
meer "vreemde" producten via het internet verkopen.
Het zijn vaak de minder voor de hand liggende producten die goed verkopen omdat daar nog niet
veel concurrentie te vinden is op het internet.
Je zult met de verkoop van mp3 spelers niet rijk worden aangezien het internet daar vol mee staat
maar wanneer je sauna's verkoopt dan kun je je nog prima onderscheiden, met een flinke marge op
zo'n product kun je een heel aangenaam inkomen krijgen!
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Hoe nu verder?
Nu je dit hele e-book hebt gelezen kun je direct starten met je internet activiteiten en als je een
beetje doorzet misschien binnen enkele dagen al wel je eerste verkopen hebben gemaakt.
Nu weet ik uit ervaring dat het best lastig is om zelf zo’n hele business op te zetten. Het is niet
moeilijk maar je moet het wel allemaal nog even gaan doen en daarbij is het soms lastig om de
motivatie erin te houden.

Rustig aan gaan opstarten of een vliegende start maken?
Je kunt er nu voor kiezen om rustig aan de kat uit de boom te gaan kijken en voorzichtig te starten
alleen dan is de kans groot dat het niks zal worden, je moet er direct voor gaan, dan houdt je de
motivatie vast en zul je ook snel resultaten behalen.
Ik raad je daarom aan om gebruik te gaan maken van mijn website “de Internet Marketing
Universiteit”. Daarop vind je namelijk ontzettend veel aanvullende informatie over geld verdienen op
internet en weet je zeker dat je niet vast komt te zitten. Via deze website kun je mij ook benaderen
De website vind je hier: http://www.internetmarketinguniversiteit.nl
Wat ik je daarnaast met name aanraad om te doen is om het speciale openbare forum te gebruiken
wat hierbij zit.
Op dat forum kun je namelijk al je vragen stellen en je krijgt meestal supersnel een antwoord,
daarnaast kun je het ook perfect gebruiken om te netwerken met andere internet ondernemers,
mensen met eenzelfde werkveld als jij!
Het forum vind je hier: http://internetmarketinguniversiteit.nl/forum
Wanneer je deze website en het forum gaat gebruiken dan weet ik zeker dat je vrij gemakkelijk geld
kunt gaan verdienen op het internet, het zal je aan kennis en ondersteuning dan in ieder geval niet
ontbreken!
Rest mij niets anders dan je veel succes en bovenal veel plezier toe te wensen!
Met vriendelijke groet,

P.S. Voeg me ook even toe op Twitter, dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe tips:
http://twitter.com/tonnyloorbach
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