
 
Herken jij je hierin?  

Je loopt al een tijdje rond met een bepaalde talent, idee, product of dienst die je online wilt                  

promoten maar weet alleen niet hoe je het neer moet zetten en loopt regelmatig tegen deze                

issues aan... 

● Je weet eigenlijk niet zo goed waar te beginnen.  
● Je vindt het moeilijk om jezelf zichtbaar te maken 
● Je bent klaar om jezelf als expert neer te zetten maar weet niet hoe 
● Je wilt meer mensen bereiken op social media  
● Je vind het lastig om steeds te verzinnen wat je moet plaatsen op social media, je blog 

of nieuwsbrief 
● Je visie naar beeld en content vertalen vind je lastig  
● Je bent al een beetje zichtbaar maar het slaat nog niet genoeg aan.  
● Heb je jouw ‘why’ niet binnen één tel paraat? 

 
Als jij je in bovenstaande punten herkent dan zit je hier goed!  
 
Jij hebt iets te bieden, hebt een mooie missie en bent goed in wat je doet. Alleen laat je dit nog 
niet genoeg zien. Je weet het eigenlijk wel, jouw verhaal dat is de kern. Want juist in jouw 
verhaal en jouw drijfveren: daarin zit jouw onderscheidend vermogen.  
 

Het is tijd om jezelf en jouw bedrijf echt in de markt te zetten en jouw onderneming naar                  
the next level te tillen. 
But first let's get real! Wat is echt de reden dat je het gevoel hebt dat je niet zichtbaar                   
bent? 

● Houdt die innerlijke criticus die je vertelt dat je nog niet goed genoeg bent je tegen?  
● Vind je dat je niet foto of camerageniek genoeg bent?  
● Ben je eigenlijk te verlegen en bescheiden voor social media?  
● Ben je bang om jezelf kwetsbaar te maken omdat je bang bent voor kritiek?  
● Heb je totaal geen kennis of affiniteit met branding, marketing en business strategieen?  

 



 
Heb jij tenminste EEN van bovenstaande punten met een JA beantwoord? Weet dat dit              
heel normaal is… ‘been there done that’ sometimes still there.  
 
Maar stel je nou voor dat je iemand zou hebben die je hiermee kunt helpen. Iemand die je niet                   
alleen coacht en je gaat helpen met het maken van content, maar die er “all the way” voor je zal                    
zijn, om je te steunen en motiveren om groot te denken, negatieve overtuigingen te doorbreken               
en in jezelf te geloven.  

Doe je ogen dicht en visualiseer heel even hoe dat voelt en wat het je 
oplevert…  

● Je hebt een duidelijke missie, je weet waar je voor staat en schudt een elevator pitch zo 
uit je mouw 

● Je vertelt jouw unieke verhaal en onderscheidt je ten opzichte van de concurrentie 
● Je bent authentiek, je creëert inspirerende en echte content 
● Je kunt op een ontspannen manier bezig zijn met je online zichtbaarheid  
● Je kunt je energie en boodschap daadwerkelijk over brengen zowel persoonlijk als 

online 
● Je trekt klanten aan die serieus zijn en de prijs kwaliteit van je product of dienst 

daadwerkelijk waarderen 
 

Dat voelt heerlijk ofniet …?! Dat zijn precies de doelen die ik jou ga helpen               
bereiken met de VISUAL IMPACT PROGRAM 
 
 
Maar….. online zichtbaarheid d.m.v. storytelling werkt alleen als je echt jezelf durft te zijn en dat                
durft te laten zien. Want laten we eerlijk zijn. Lang verdwenen zijn de dagen waar je gewoon                 
advertenties kon draaien op de radio, tv of krant en daaruit nieuwe klanten kon halen.  
 
!! IT’S 2020 !!  We leven in een heel ander tijdperk. 
 
Don’t get me wrong glitzy-advertenties werken nog steeds in de offline wereld. Maar wanneer              
mensen online gaan, maken ze geen verbinding met logo's, themaliedjes of missieverklaringen.            
Ze verbinden met mensen! Daarom is een persoonlijke benadering bij het promoten van je              
business verreweg de beste optie om je brand en business naar het volgende niveau te tillen. 
 



 
Wanneer veel mensen weten wie je bent en waar je voor staat, bevind je je in een ongelooflijke                  
positie om op een persoonlijke en laagdrempelige manier je diensten te kunnen verkopen.  
 
Dat is de essentie van het merk YOU!...Juist hiermee ga ik je tijdens de VISUAL IMPACT                
PROGRAM mee helpen. Jezelf gunnen om gezien te worden omdat jij het waard bent!  

Wat dit programma je oplevert is ACP…. 

ACCOUNTABILITY 
Tijdens de VISUAL IMPACT PROGRAM krijg je alle tools die je nodig hebt om op een                
ontspannen en prettige manier content te maken die je nieuwe klanten en kansen aantrekt.  

CONTENT 
Ik help, jou graag om het juiste verhaal van jouw bedrijf te vertellen. Samen gaan we aan een                  
sterke business branding werken en ervoor zorgen dat je voor langere tijd foto en              
videomateriaal hebt die je off- en online kunt gebruiken. 

PARTNERSHIP  
Een van de krachtigste aspecten van de VISUAL IMPACT PROGRAM is dat je niet alleen               
gecoacht gaat worden en content gaat maken, maar dat wij daadwerkelijk partners zullen             
worden tijdens dit intensieve traject. Ik zal er “all the way” voor je zijn, om je te steunen en                   
motiveren om groot te denken, negatieve overtuigingen te doorbreken en in jezelf te geloven.  

De inhoud en hoe het werkt  
 
Tijdens de VISUAL IMPACT PROGRAM leer ik je alles over zichtbaarheid, content maken en              
content marketing. Kortom alles wat je nodig hebt om je business naar de volgende niveau te                
brengen. In totaal zijn er 10 modules verspreid over 10 maanden.  
Na jouw aanmelding stuur ik je een mail met een felicitatie en dankwoord. In de bijlage vind je                  
een overeenkomst en vragenlijst zodat ik alvast kennis kan maken met jezelf en je onderneming               
mits we al contact hebben gehad in de vorm van een Visual Call.  
 



 
Inhoud  

● 3x p.m. online sessions (max 2.50 uur per sessie) deze worden ook opgenomen en per               
mail opgestuurd na de sessie. 

● 1x p.m. 1 op 1 worksession waar wij samen aan de slag gaan met de info en huiswerk                  
die je tijdens coaching sessies ontvangt. (max 2 uur)  

● 1x p.m. “content making day” waar we samen foto en video content gaan ontwikkelen              
voor je business (max 2 uur) komt van pas vanaf M3. 

● Zelfstandige uit werkopdrachten (inzet max 2 uur per opdracht)  

Modules  
● Module 1 Brand identity  
● Module 2 Planning + coordination  
● Module 3 Content strategy  
● Module 4 Story telling  
● Module 5 Brand photography  
● Module 6 Social video  
● Module 7 Editing  
● Module 8 Getting exposure  
● Module 9 Finding your tribe  
● Module 10 Content marketing 



 
Hoeveel is het relaxter en gerichter werken aan je online zichtbaarheid           

waard?  

Normaliter zou het los boeken van al deze diensten op een maandelijkse basis uitkomen op een                

totaal bedrag van…. 

● 3x p.m. online coaching (max 2.50 uur per sessie) deze worden ook opgenomen en per               
mail opgestuurd na de sessie. € 291,- 

● 1x p.m. 1 op 1 worksession waar wij samen aan de slag gaan met de info en huiswerk                  
die je tijdens coaching sessies ontvangt. (max 2 uur) € 97,- 

● 1x p.m. individual content making day waar we samen foto en video content gaan              
ontwikkelen voor je business (max 4 uur) € 380,- 

€ 291 + € 97 + € 380 = € 768 X 10 maanden = € 7.680,00 
De VIP program is veel betaalbaarder. Geen € 7.680,00 

MAAR…. € 1.800,00 

Je kunt eenmalig € 1.800,00 incl btw betalen of in termijnen. Dit houdt in dat je een aanmeld fee 
van  € 250,- betaald en vervolgens maandelijks een bedrag van € 172.22 aflost in een termijn 
van 9 maanden.  

 
Je bent maar 1 beslissing verwijderd van de zichtbaarheid die je nodig hebt             
om veel relaxter en met veel meer resultaat te ondernemen. Gaan we            
samen ervoor zorgen dat jouw business concept gelanceerd wordt met          
IMPACT? Neem dan NU contact op met mij om je programma te boeken.  
 
 


