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 INTRODUCTIE  

Een Onweerstaanbaar Aanbod 
Een onweerstaanbaar aanbod is eigenlijk niets anders dan een aanbod 
van meerdere specifieke producten.  

Wanneer een klant een product besluit te kopen krijgt hij naast het 
product dus ook alle bonussen en extra’s. 

Dit idee van het creëren van een onweerstaanbaar aanbod leidt vaak tot 
inactiviteit. Eén product creëren is vaak al moeilijk genoeg en kost veel 
tijd, laat staan het creëren van meerdere producten. 

Dit extreem waardevolle ebook, die je gehele business kan veranderen 
staat vol ideeën en richtlijnen om zo goed en snel mogelijk meerdere 
bonus-producten te creëren om van jouw product een onweerstaanbaar 
aanbod te maken. 

Voordat we verder duiken in de productcreatie is het belangrijk om te 
weten dat klanten meer geld uitgeven voor het exact hetzelfde product 
dat op een andere manier is verpakt. 

Als ik een boek zou schrijven over de diverse efficiënte business- en 
marketing strategieën die ik aanbied in mijn jaarprogramma iMastermind 
| Reprogram Your Business dan zou ik daar waarschijnlijk wel € 27,- voor 
kunnen vragen.  

Als ik ditzelfde boek aan zou bieden in een online video-cursus formaat 
dan kan ik met de juiste marketing dit zeker verkopen voor € 197,- 

Hetzelfde product anders verpakt kan dus veel meer opleveren. 
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Het Product Probleem 
Vanuit mijn eigen netwerk krijg ik vaak te maken met personal trainers en 
fysiotherapeuten. Het product dat zij verkopen is ‘personal training’ of een 
‘behandeling’. 

De meesten verkopen dit voor een vergelijkbare prijs als de ‘concurrent’. 
Als ze immers te duur zijn dan kiest de potentiële klant voor de 
concurrent.  

Voor een fysiek product geldt dit uiteraard nog meer. 

Marketing Guru Dan Kennedy geeft in zijn boeken aan dat er geen enkel 
strategisch voordeel is om de op één na goedkoopste te zijn. Best logisch 
toch? Want wil jij een concept op de markt zetten dat net iets duurder is 
dan de Action? 

Als je dus niet de goedkoopste kan zijn dan is het wellicht logisch om de 
duurste te zijn want daar zit namelijk wel een gigantisch strategisch 
voordeel in. 

Maar hoe doe je dat? 

Door van jouw product een onweerstaanbaar aanbod te maken! 

Als we bijvoorbeeld een usb stick als voorbeeld nemen. Deze zijn op 
bol.com te koop voor minder dan € 10,- maar mijn speciale prijs is 
vandaag € 97,- 

Op deze usb stick zet ik al mijn video tutorials, die normaal gesproken 
alleen beschikbaar zijn voor deelnemers aan mijn jaarprogramma, in mp4 
formaat ter waarde van € 997,- 

Daarnaast zet ik ook mijn 4 ebooks met verschillende business- en 
marketing strategieën op deze stick. Normaal gesproken verkoop ik deze 
ebooks voor € 27,- per stuk. De totale waarde is dus meer dan € 100,- 
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Ook krijg je van mij alle email templates die ik ook voor mijn eigen 
marketing gebruik. Copy - Paste.  
Het optimaliseren van deze templates heeft mij maanden gekost en 
ondertussen ook een mooi bedrag met vijf nullen opgeleverd. 

Als extra bonus zet ik voor de eerste 10 kopers al mijn video opnames van 
seminars van de beste marketeers ter wereld, ter waarde van € 14.000,- 
ook op deze usb. 

Door in dit geval extra producten op het product (usb-stick) te zetten 
wordt het een onweerstaanbaar aanbod.  

€ 97 voor een database aan kennis en hulpmiddelen ter waarde van meer 
dan € 100.000 is een koopje.  

De potentiële klant die geïnteresseerd is in deze specifieke kennis en 
hulpmiddelen heeft maar één optie en dat is om jouw aanbod te 
accepteren. 

Een onweerstaanbaar aanbod is dus eigenlijk niets anders dan een 
aanbod van meerdere specifieke producten. 
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 PRODUCT IDEEEN  

Als je door de onderstaande ideeën heen gaat krijg je meer dan 
voldoende ideeën om van jouw product of service een onweerstaanbaar 
aanbod te maken. 

Het laatste wat je immers wilt doen is een prijsvechter worden.  

De snelste manier om de waarde van jouw product te verhogen is door 
informatie te verzamelen en deze te bundelen en aan te bieden in jouw 
onweerstaanbare aanbod. 

(E)book 
Een boek schrijven lijkt moeilijk maar dat hoeft het niet te zijn. Er zijn veel 
manieren om iets te schrijven.  

Dit ebook is bijvoorbeeld geschreven op basis van de vele (online) 
seminars en webinars die ik heb gevolgd. Daarnaast gebruik ik 
blogartikelen, boeken en online cursussen als inspiratie voor deze 
informatie.  

Eerst verzamel en noteer ik alle relevante informatie en vervolgens orden 
ik dit in een kort ebook over één specifiek onderwerp. 

Maar misschien ben je zelf al jarenlang online bezig en wordt jouw eerste 
boek een verzameling van je meest populaire blogposts, facebook of 
instagram posts.  

Ook al staan deze posts allemaal nog gratis beschikbaar online, klanten 
geven meer geld uit voor het exact hetzelfde product dat op een andere 
manier is verpakt.  
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Wil je zelf geen (e)book schrijven, kijk dan eens op upwork.com. Daar zijn 
meer dan genoeg freelancers die dit voor jou kunnen doen. 

Een andere optie is om te googlen op private label rights + jouw 
onderwerp. Je komt dan waarschijnlijk meer dan genoeg aanbieders 
tegen die jouw de rechten voor een relevant boek te koop aanbieden. 

Ook staan er veel boeken, films en cursussen in het ‘publiek domein’ die 
relevant voor jouw product kunnen zijn en de waarde van het aanbod 
kunnen verhogen.  

Het publiek domein is een benaming voor de status van werken, zoals 
programmatuur, teksten, beelden en geluidsopnamen, die geheel vrij zijn 
van auteursrechten en naburige rechten. (wikipedia) 

Audiobooks 
Audiobooks zijn vaak duurder dan (e)books. Van jouw (e)book kan je heel 
eenvoudig zelf een audiobook maken of laten maken.  
Een goede voorlezer, een smartphone en een goede microfoon is alles 
wat je nodig hebt. 

Interviews 
Zoek een ‘expert’ bij jouw product en vraag of je hem of haar mag 
interviewen over jouw onderwerp. Dit interview kan heel erg waardevol 
zijn voor jouw onweerstaanbare aanbod.  

De meeste experts willen dit maar al te graag omdat dit voor hen ook 
gratis publiciteit is.   
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Dit interview kan je ook weer (laten) uitschrijven en verpakken als een 
(e)book.  

En dit proces kan je uiteraard op zoveel experts loslaten als je maar wilt.  

Doe je deze video’s via Zoom dan kan je deze video’s direct opnemen en 
als een video serie aanbieden in jouw onweerstaanbare aanbod. 

Podcast  
In de afgelopen jaren heb ik dagelijks naar podcast geluisterd. Heel veel 
‘crap’ maar ook ongelooflijk veel goede podcasts heb ik geluisterd.  

In jouw onweerstaanbare aanbod kan je ook jouw top 10 relevante 
podcasts, die jouw leven hebben veranderd, als product toevoegen. Dit 
scheelt jouw klant zo verschrikkelijk veel tijd. Daarom is dit heel erg 
waardevol.  

Tutorials 
Heeft jouw product uitleg nodig of kan je een presentatie maken die de 
waarde van het aanbod verhoogt?  

Maak dan gebruik van ‘tutorials’ | keynote of powerpoint presentaties die 
je opneemt vanaf jouw eigen computerscherm.  
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 BRAINSTORM  

Dit zijn slechts enkele ideeën die je als uitgangspunt zou kunnen 
gebruiken.  

Brainstorm een paar uur op basis van de bovenstaande ideeën en schrijf 
alles op wat je zou kunnen creëren voor jouw ideale klant om hun 
gewenste uitkomst te realiseren.  

Uit deze lijst haal je de beste ideeën en creëer je een onweerstaanbaar 
aanbod voor de prijs die je in gedachten had.  

Elk item uit deze lijst heeft een specifieke waarde. Dit is niet per definitie 
de waarde waarvoor je elk afzonderlijk item zou verkopen maar de 
waarde die het daadwerkelijk vertegenwoordigt voor een klant. 

Het doel is om minimaal 10 keer zoveel waarde te bieden als de prijs die 
je voor jouw onweerstaanbare aanbod vraagt.  

Verkoop je bijvoorbeeld een product ter waarde van € 27,-… Creëer dan 
een onweerstaanbaar aanbod van ten minste € 270,- 

© 2019 baswillemsen.nl #reprogramyourbusiness

http://baswillemsen.nl


 ONWEERSTAANBAAR AANBOD  

Product of Service 
Het eerste wat je aanbiedt is het daadwerkelijke product of de service die 
je wilt verkopen. 

Hulpmiddelen 
Wat zijn de hulpmiddelen die je jouw ideale klant kan geven om hun 
gewenste uitkomst makkelijker te realiseren.  

• Template 
• Checklist 
• Cheat sheets 
• Special Report 
• Ebook 
• Video Cursus 
• Audio Cursus 
• (Email) Scripts 
• Software 

Deze hulpmiddelen hebben vaak een hogere gevoelswaarde dan de 
waarde van het daadwerkelijke product of service.  

Extra training is niet altijd goed idee omdat de potentiële klant het gevoel 
krijgt dat het dan meer tijd / werk kost om hun gewenste uitkomst te 
realiseren. 
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Bonus | de klant twijfelt aan het 
product 

Welke beperkende overtuigingen hebben jouw potentiële klanten over 
het product of service dat je ze aanbiedt? Wat weerhoudt ze ervan om tot 
aankoop over te gaan? 
Wat voor een item kan je creëren om hun beperkende overtuigingen weg 
te nemen? 

Een ‘Case Study’ is een voorbeeld of meerde voorbeelden van het proces 
dat jij of jouw klanten succesvol hebben doorlopen met behulp van jouw 
product of service. 

Verwerk deze ‘case study’ in een ebook of video waardoor je laat zien dat 
jouw product of service werkt. Deze ‘case study’ biedt je aan als een 
bonus (ter waarde van…) 

Beperkende overtuigingen van jouw potentiële klanten worden op deze 
manier weggenomen en het geloof dat ze daadwerkelijk het gewenste 
eindresultaat kunnen behalen wordt groter. 

Bonus | de klant twijfelt aan 
zichzelf 

Wanneer de twijfel aan jouw product of service is weggenomen dan blijft 
nog de twijfel aan zichzelf over. Ze geloven nog niet in zichzelf.  

Wat voor een item kan je creëren om deze twijfel aan zichzelf weg te 
nemen? 

Misschien zijn ze bang dat ze de motivatie missen om hun fysieke 
doelstellingen te bereiken. Wat kan je creëren wat deze angst wegneemt? 
(bonus online coaching t.w.v. €…) 
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Misschien geloven ze dat ze zich nooit aan een specifiek dieet kunnen 
houden. Wat kan je creëren wat ervoor zorgt dat ze dit wel gaan doen? 
(bonus healthy shopping list t.w.v. €…) 

Misschien zijn ze bang dat ze niet technisch genoeg onderlegd zijn om 
een website te bouwen. Wat kan je creëren wat deze angst wegneemt? 
(bonus Pre-Build Website t.w.v. €…) 

Op deze manier haal je de twijfel die de klant heeft aan zichzelf weg. 

Bonus | de klant twijfelt vanwege 
de omstandigheden 

Wanneer de twijfel aan het product of service en de twijfel aan zichzelf 
weg is genomen blijven alleen nog de ‘externe’ omstandigheden over die 
de gewenste uitkomst voor de klant in de weg kunnen staan. 

Enkele voorbeelden van externe omstandigheden zijn ‘te druk / te weinig 
tijd’, de recessie, collega’s, vriend of vriendin, website verkeer, lokatie etc.  

Een ‘video-tutorial’ die laat zien dat je alle maaltijden voor de hele week 
binnen een uur gemaakt kan hebben zorgt ervoor dat het ‘excuus’ te 
weinig tijd weggenomen wordt.  

Een ‘cheat sheet’ website traffic hacks haalt de twijfel over voldoende 
verkeer naar zijn of haar website weg.  

Wat kan jij creëren om deze externe omstandigheden niet als excuus te 
laten gelden? 
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Exclusieve Bonus | Urgent en 
Schaars 

Een ‘upgrade’ als je voor een bepaalde tijd beslist? 
Een ‘1-op-1’ sessie op lokatie voor de eerste 10 mensen? 

Welke exclusieve bonus kan jij creëren die urgent en schaars is? 

Maak jouw aanbod zo onweerstaanbaar mogelijk!
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