
Website en
Marketing
Checklist

Be bold, be different, be happy!



Fase 1 - Strategie: Hoe behaal je je doelen, blijf je gefocust en gemotiveerd 

Fase 2 - Doelgroep: Begrijp, identificeer en kom erachter waar je droomklant uithangt 

Fase 3 - Aanbod Hoe creëer je een onweerstaanbaar aanbod dat perfect aansluit op de behoefte van je doelgroep

 

Fase 4 - Content: Hoe creëer je converterende content op een consistente manier

Fase 5 - Funnel: Hoe maak je een funnel die converteert als een gek

Fase 6 - Bezoekers: De ultieme bezoekersgids om jouw websiteverkeer te laten exploderen in 2022 

Fase 7 - Conversie: De meest effectieve manieren om jouw conversieratio drastisch te verhogen

Fase 8 - Branding: Hoe creëer je een authentiek merk waarmee je klanten omtovert tot fans/ambassadeurs

Fase 9 - Website: Hoe creëer je een authentieke website die jou neerzet als autoriteit in de markt

In 9 fasen een fundamenteel systeem neerzetten voor gegarandeerd meer leads, klanten en winst. Het
framework is in essentie een bewezen marketing- en verkoopsysteem voor nieuwe klanten. 

In drie fases meer online groei. 
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Strategie: Heb je in beeld welke taken voor
jou het belangrijkst zijn om uit te voeren?
Geven ze je voldoening, resultaat en energie
in plaats dat het je energie kost? 

Doelgroep: Kun je in een mini pitch, zonder te
stotteren, uitleggen wat je doet, voor wie en
waarom het net even anders is dan de rest?

Aanbod: Heb je een aanbod wat voor jouw
doelgroep een absolute no-brainer is? En sluit
dit direct aan op de behoeftes &
doelen/dromen van jouw doelgroep?
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Tijd voor actie!
Beoordeel je website en marketing werkzaamheden op de volgende punten. 

Ik weet precies wie ik help, waar mijn
doelgroep uithangt, welk probleem ik op los

en hoe ik mijn oplossing oplever

Ik kom aardig ver, maar zonder te stotteren
kan ik je niet beloven ;-) 

Je low ticket aanbod levert zoveel waarde
dat het op consistente basis leads voor je

high ticket aanbod oplevert

Je high ticket aanbod levert zoveel waarde
dat mensen op consistente maandelijkse

basis met je willen samenwerken

Oke je hebt me, hier moet ik duidelijk nog
tijd aan besteden

Nog niet begonnen

Je gratis aanbod lost direct een groot probleem
op voor je doelgroep en maakt mensen

nieuwsgierig naar je andere diensten of producten
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Ik merk dat mijn doelgroep nog te algemeen
en te breed is en ik weet nog niet precies

wie ik écht kan en wil helpen

Nog niet begonnen Nog niet begonnen

Heel eerlijk, ik leef in de waan van de
dag en heb geen duidelijk korte en

lange termijn plan opgesteld

Ik heb een duidelijk 90 dagen plan om tot
resultaat te komen (met SMART doelstellingen)

zonder mezelf een burn-out in te werken

Ik heb een meetbaar korte en lange termijn
plan en een team waarmee ik dat uitvoer



Content: Heb je een duidelijke, simpele en
consistente manier om content te creëren en
te posten?

Funnel: Heb jij helder in beeld hoe jouw ideale
klantreis eruitziet zodat jij onbekende kunt
omtoveren tot klanten?

Bezoekers: Heb je een duidelijk en afgestemd
beeld van waar je bezoekers vandaan komen?
En via welke online kanalen je het meeste
rendement behaald?
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Tijd voor actie!
Beoordeel je website en marketing werkzaamheden op de volgende punten. 

Je haalt op automatische piloot consistent ideale
klanten binnen en je weet exact hoeveel je betaald

per nieuwe klant en hoeveel dit jou oplevert

Je hebt ongeveer in beeld hoeveel
het voor jou kost om een klant

binnen te halen en dit lukt regelmatig

Je hebt een schaalbare manier gevonden om
gekwalificeerde bezoekers geautomatiseerd in je

marketing funnel te krijgen

Oke je hebt me, hier moet ik duidelijk nog
tijd aan besteden

Nog niet begonnen

Fase 0 - Kun je in 1 zin pitchen voor wie je er
bent, wat je doet en welk resultaat je je
klanten geeft?
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Nog niet begonnen Nog niet begonnen

Je post af en toe content om
'zichtbaar' te blijven maar het werpt

nog niet zijn vruchten af

Je hebt een landingspagina waar je ziet
dat er af en toe bezoekers op afkomen

maar echte verkopen blijven nog uit

Je publiceert organisch content dat
mensen leidt naar je aanbod

Je creëert content die regelmatig
leads voor je bedrijf genereert

Je publiceert consistent content over meerdere
kanalen (bijv. YouTube, Podcast, Blog,

Facebook) die je positioneert als een autoriteit

Je hebt bekende influencers, merken en
affiliates die jou steunen en jouw producten

of diensten aanprijzen



Conversie: Heb je gestroomlijnd een proces
voor het converteren van leads naar klanten?
En weet je wat je moet doen om je verkopen
te laten verhogen?

Branding: Heb je een unieke visuele stijl en
merkuitstraling die past bij wie jij bent en jouw
bedrijf? 

Website: Heb jij een duidelijk en mooie
website die jou consistent klanten oplevert?
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Tijd voor actie!
Beoordeel je website en marketing werkzaamheden op de volgende punten. 
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Je hebt je missie, visie, principes en waardes
vertaald in een bedrijfsvideo, fysieke brochures,

bedrijfskleding, huisstijl handboek etc. 

Je branding is onderscheidend van de
concurrentie en spreekt de juiste doelgroep aan

Je hebt een volledig geautomatiseerd
proces om van website bezoekers

betalende klanten te maken

Je verkoopt je producten en diensten
consistent en je staat op de belangrijke

zoekwoorden bovenaan in Google

Oke je hebt me, hier moet ik duidelijk nog
tijd aan besteden

Nog niet begonnen

Je hebt een website die wel mooi is
maar niet ontworpen is om je

bezoeker tot actie aan te zetten

Je hebt een visuele uitstraling waar niet
strategisch over is nagedacht met als resultaat
dat je doelgroep zich niet aangetrokken voelt

Nog niet begonnen Nog niet begonnen

Je hebt gesprekken met potentiële klanten, je
verkoopt af en toe maar je weet dat je een

hogere conversie kunt behalen

Om te bewijzen dat je niet alleen mooie praatjes
hebt, maar ook een bewezen track-record, heb

je minimaal 25 reviews met 5 sterren

Je wordt door anderen (bijv. media) herkend en  
 benoemd als een autoriteit/expert in jouw

branche



Een bewezen en werkende website & marketing
strategie volgen zodat de groei van je onderneming
weer leuk, voorspelbaar en authentiek verloopt.
Zodat je weer werkt vanuit passie en niet vanuit
noodzaak. 

Mensen en merken helpen om dingen anders aan te
pakken en de status quo in hun branche positief te
beïnvloeden. 

Dit is onze blauwdruk voor online excellentie. Volg
het stappenplan en dan wensen we je veel succes
met de groei van je bedrijf! 

Be bold, be different, be happy!

Dit is waar onze passie ligt bij HappyDigital. 



Tijd voor een scherpe
blik van een specialist
Heb je het idee er meer te halen valt uit je website of online marketing? We

hebben je gegeven wat je nodig hebt om te starten. Als je vragen of hulp nodig

hebt bij het implementeren de informatie, neem dan contact op. 

Nog beter: voor een beperkte tijd bieden we een gratis strategiesessie aan

waar we je doelen en uitdagingen bespreken. 

Wees je ervan bewust: dit is geen verkoopgesprek. Als wat we bespreken je

aanspreekt, kijken we of we je verder kunnen helpen. 

In het slechtste geval: loop je weg met een paar goede ideeën en een compleet

uitgewerkte strategie gebaseerd op jouw bedrijf!

Klik hier om je gratis 30 minuten strategiesessie te claimen

https://www.happydigital.nl/marketing-plan
https://www.happydigital.nl/offerte-aanvragen


Be bold, 
be different, 

be happy!
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