
CHECKLIST
ONLINE BUSINESS

Een businessvisie: wat wil je gaan doen?

Een aanbod: wat bied je aan om de problemen van je klanten op te

lossen?

Een website: kies een platform dat met je mee kan groeien, zodat je

binnen een paar maanden niet opnieuw moet beginnen omdat het

platform niet de functionaliteit biedt die je nodig hebt.

Een e-mail marketing tool: social media volgers zijn leuk, maar e-

mailadressen zijn beter. Bij e-mailadressen behoud jij de controle, ook

al verandert het algoritme van bijvoorbeeld facebook voor de

honderdste keer, via e-mail kan je in contact blijven met je volgers.

Een CRM: inzicht in wat je volgers/klanten doen is heel interessant om

ervoor te zorgen dat je jouw aanbod beter kunt afstemmen. De meeste

e-mailmarketing platformen hebben in meer of mindere mate een CRM

functie.

Een platform waarop je jouw aanbod kunt verkopen: webshop, e-

commercecomponent, online cursussen, ledenplatform,…
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Wat heb je nodig om een online business op te zetten?
Een online business bestaat uit een aantal componenten. Centraal staat uiteraard jouw
aanbod, maar onderliggend heb je uiteraard jouw strategie en je technische tools.

In deze checklist vind je alle tools en componenten om een online business op te zetten en
uit te werken.

Kana(a)l(en) om jouw boodschap te verspreiden: social media, direct

marketing, TV, …
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7 componenten om een online business te creëren. Niet zo heel veel dus.

Wil je graag hulp met je keuzes, zodat je niet overrompeld wordt door het aanbod, dan
mag je me altijd een berichtje sturen. Ik plan graag een koffieklets via zoom met je in
om te kijken welke tools bij jou passen. Geheel vrijblijvend.

All-In-One

website
funnels
e-mailmarketing
CRM
online cursussen
besloten ledenomgeving voor jouw studenten of klanten
webshop

Heb je geen zin om alles zelf uit te zoeken en heb je graag
een flexibel systeem dat de meeste functionaliteit al bevat en
eenvoudig met je mee kan groeien?

Bekijk dan even het Let's get DIGITAL platform:

Op dit WordPress platform vind je alles wat je nodig hebt om
van start te gaan met jouw online business.

https://www.lets-get-digital.be
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