WIL JIJ MEER BEGELEIDING?

Zou jij het fijn vinden om meer begeleiding te krijgen bij het creëren van jouw Online Programma?
En het opbouwen van jouw Online Business? Dan hebben we iets heel tofs voor je!
Want voor een succesvolle Online Business heb je meer nodig dan alleen de beste techniek. Daar komt
ook een heel stuk strategie bij kijken. En het wordt pas echt leuk als je die twee op elkaar afstemt
Daarom hebben wij onze krachten gebundeld met Femke Hertog en samen programma's gecreëerd waarin
we echt alle stappen uitleggen die jij nodig hebt wanneer je online gaat ondernemen. Strategisch én
Technisch! Niet alleen voor het maken van een Online Programma, maar ook voor het opbouwen van jouw
E-mailijst, het maken van jouw Salespage en het geven van Webinars.
Daarmee is het Online Business Flow programma het
meest uitgebreide programma wanneer jij online gaat
ondernemen. In deze PDF lees je wat je allemaal krijgt bij
dit programma en wat het verschil is tussen alleen een
Flow Academie & het complete Online Business Flow
Programma.
ONLINE BUSINESS FLOW PROGRAMMA

We nemen je mee door alle stappen die nodig zijn om een écht goed online programma neer te zetten.
Van het toetsen van jouw ideeën tot het creëren van jouw complete programma.
En natuurlijk helpen wij je ook bij het lanceren van jouw programma. Zelfs zo dat jij al gaat verdienen
nog voor je jouw programma gemaakt hebt!

FLOW BOOTCAMPS
WEGGEVERS

In 9 stappen helpen wij jou
bij het ontwerpen,
ontwikkelen & promoten
van jouw Weggever zodat je
een e-maillijst opbouwt van
klanten die écht bij je
passen en van je willen
kopen. *

FLOW BOOTCAMPS
SALESPAGES

In deze training maak jij,
samen met ons, jouw
salespage. We vertellen je
welke onderdelen er niet
mogen ontbreken. In welke
volgorde je ze plaatst. Wat
je wel schrijft en wat juist
niet. En nog veel meer... *

FLOW BOOTCAMPS
WEBINARS

Een webinar is de ideale
manier om jouw Online
Programma te verkopen. In
deze training vertellen we je
wat je moet weten over het
webinar zelf, maar óok alles
over de content vooraf en de
opvolging na het webinar. *

*Inclusief kant-en-klare pagina's voor jouw Flow Academie waar jij alleen maar jouw kleuren, teksten & afbeeldingen hoeft aan te passen.

DE BESTE SOFTWARE

Je krijgt van ons de allerbeste software voor het verkopen & leveren
van jouw Online Programma. Zou je dit pakket zelf samenstellen? Dan
ben je daar al snel $1400,- per jaar voor kwijt. Bij ons betaal je (na de
eerste 6 maanden) €65,- per maand. En dan heb je niet alleen de
licenties, maar zorgen wij er ook voor dat alles blijft werken!
VIDEOLESSEN FLOWPLATFORM

In onze videolessen leggen we je precies uit wat jij moet doen om
jouw cursussen te vullen. Jouw producten & verkooppagina's te
maken en jouw e-mailsysteem in te richten. Ook leggen we je alles uit
over het maken van de content zelf (zoals Audio, Video & PDF).
ONDERHOUD & HELPDESK

Wij zorgen ervoor dat jouw omgeving altijd optimaal draait. Wij
regelen alle updates en beveiligingen en zorgen voor een dagelijkse
back-up. Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. En heb je een
vraag? Dan kun je jouw vraag aan ons stellen via E-mail of Chat.
ONLINE BUSINESS FLOW & 3 BOOTCAMPS

Je krijgt lifetime toegang tot alle modules van het Online Business
Flow Programma & de 3 Bootcamps. Zodat je altijd terug kunt vallen
op onze stappenplannen & checklists voor jouw Complete Online
Business. Zowel technisch als strategisch.
COACHCALLS

Wij helpen jou 6 maanden lang persoonlijk met het creëren van jouw
Online Programma. Om de week is er een strategische coachcall met
Femke en iedere week is er een technische coachcall met ons waar je
bij aan kunt sluiten om al jouw vragen te stellen. Wij denken met je
mee over de beste inrichting van jouw cursussen & funnels. Maar je
kunt ook jouw scherm met ons delen zodat wij jou praktisch kunnen
helpen met technische dingen waar je misschien niet uitkomt.
COMMUNITY

Online Ondernemen is een wereld op zich. Met wie deel jij jouw
ervaringen en waar stel jij je vragen? Onze Community vol
gelijkgestemde onderneemsters is dé plek voor inspiratie omdat
iedereen bezig is met het creëren van een online programma! Je houdt
toegang tot deze community zolang jij jouw academie bij ons host.
KANT-EN-KLARE TEMPLATES

Kies je voor het OBF programma? Dan krijg je ook kant-en-klare
templates voor alle pagina's die je maar nodig kunt hebben!
Van Opt-in & Bedankt pagina's tot een complete Salespage.
Alles wat jij nodig hebt voor jouw weggevers, webinars & salespages
hebben wij al voor je klaargezet. Je hoeft alleen nog maar jouw
kleuren, afbeeldingen & teksten aan te passen.
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