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Planning
Planning is van cruciaal belang als je start met webinars.
Pak je agenda erbij en plan je eerste webinar in.

4 weken

3 weken

▢ Prik een datum

▢ Bepaal met welk webinar
platform je gaat werken (Mijn
favoriet: Demio

▢ Bepaal je uitkomst: hoeveel
nieuwe klanten wil je
▢ Bepaal het onderwerp
▢ Maak de registratiepagina (Let
op dat deze zeker goed op de
mobiele telefoon toont.)

▢ Bepaal de content van je
webinar op basis van de
problemen die je ideale klant
ervaart
▢ Maak je eerste webinar dia's
tekstueel

2 weken

1 week

▢ Zoek afbeeldingen bij je
webinar; doe dit in 1 keer als
een grote bulk taak

▢ Maak promotie
▢ Facebook- Instragram
advertenties

▢ Bepaal hoe je promotie gaat
maken voor je webinar
▢ Test je webinar live met een
business buddy

▢ e-maillijst
▢ Social Media posts
▢ Facebook/ Insta live
▢ Kun je werken met
partners die je webinar
ook voor je gaan
promoten?
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Planning voor de week
van het webinar
De week van het
webinar

De dag van het
webinar

▢ Stuur herinneringsmails uit,

▢ Log minstens een uur van te
voren in om te testen

▢ Stuur waardevolle e-mails uit
▢ Promoot nog steeds op alle
kanalen

▢ Plak een sticker 'niet storen'
op de deurbel en je
kantoorkamer

▢ Maak je actiepagina in orde
met de kortingsprijzen

▢ Zorg ervoor dat je aan de
kabel zit

▢ Schrijf de 'afterparty' mails

▢ Doe een dansje of spring op
een trampoline zodat je vol in
je energie zit

Tijdens het webinar

Na het webinar

▢ Heb twee schermen open 1
met je notities en 1 met het
live webinar

▢ Stuur de 'afterparty' mails
eruit met je aanbod

▢ Hou de chat in de gaten

▢ Kijk de chat nog eens na
▢ Vier je succes!

▢ Heb er heel vele plezier in zo
veel mensen te inspireren
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En nu jij
aan de slag dus!

Ik wil je graag verder helpen met de zaken die jij
tegenkomt bij het opbouwen van een succesvolle
online business. Kun jij wel wat hulp gebruiken?
Boek dan een gratis resultaatsessie van 30
minuten (via zoom).
Iedere week selecteer ik 3
aanmeldingen om dit
gratis gesprek mee te
plannen.

- Irene Ogier

Gratis Resultaat Sessie twv 150 euro
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