
WAARDE
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EXPERTISE
TE BIEDEN & JE

TE TONEN

MET JE BEDRIJF OP HET INTERNET

+ VISUEEL 

PLAN
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www.beels.be

om te kijken hoe jij op dit moment je markt
bedient met jouw expertise
om je te inspireren om op een nieuwe of
andere manier na denken over je online
aanwezigheid met je bedrijf
om je een hint te geven naar wat de échte
doorslag geeft voor meer klanten en
naambekendheid dankzij internet

Krijg je te weinig nieuwe aanvragen of
contacten binnen via je website? Leveren de

Social Media en/of Google Adwords
inspanningen te weinig resultaat op? 

 
 
 

HET DOEL VAN DIT DOCUMENT IS
 

 
 

Elke ja is een +1. 
Als je méér dan 2 ja’s hebt, dan is dat een

pluspunt.
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www.beels.be

heb je ooit een blogpost voor jouw markt
gepubliceerd op je website?
heb je ooit een fysiek boek of e-book over
jouw kennis gepubliceerd?
heb je een podcast of ben je ooit
geïnterviewd voor een podcast?
heb je ooit video’s op YouTube gepubliceerd
voor jouw markt?

heb je ooit een live webinar gedaan voor
jouw markt?
heb je ooit een Facebook live-video
gemaakt?
heb je ooit een live presentatie voor jouw
markt gegeven?
heb je ooit een live workshop gegeven?

1. HEB JE OOIT INHOUD/CONTENT VOOR
JE MARKT GEPUBLICEERD?

 

2. HEB JE OOIT EXPERTISE
OVERGEBRACHT/CONTENT GELEVERD

VOOR EEN LIVE PUBLIEK?
 



www.beels.be

04

https://www.beels.be/
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stellen mensen jou vragen over jouw
vak/onderwerp via e-mail?
krijg je vragen bij live evenementen?
sturen mensen je vragen via Facebook?

3. HEB JE OOIT IEMAND IN JOUW EIGEN
MARKT OPGELEID/GECOACHT OF

GERAADPLEEGD?
 
 
 
 

4. STELLEN MENSEN JOU VRAGEN?
 



dat je een systeem hanteert dat
eenvoudig en goed in elkaar steekt op
maat van jouw onderneming
dat je bezoekerskanalen geoptimaliseerd
zijn
dat je website een duidelijke eenvoudige
structuur heeft met het juiste vangnet en
de nodige call-to-actions afgestemd op je
ideale klant(en)
dat je communicatie (stijl en inhoud) goed
zit op verschillende kanalen
dat je waarde biedt en je expertise toont
dat je bezoekers en leads opvolgt via een
eenvoudig systeem
zodat je hen ook een concreet aanbod
kunt doen via de geoptimaliseerde
verkoopkanalen
dat je dit proces automatiseert waar
mogelijk, aanpast waar nodig en herhaalt
wat goed werkt 

Succesvol zijn door middel van het internet
gaat al lang niet meer over het hebben van de
mooiste website. 
 
WAAR GAAT HET WEL OVER?

 

VAN WARME LEAD TOT KLANT

www.beels.be
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Els Beeckman

https://www.beels.be/contact


Ben je met je bedrijf gestart in de tijd van de
floppydisk en nog op zoek naar de Heilige
Graal in je marketing? 
 
Samen leggen we de puzzel van je digitale
schatkaart. 
 
Na de samenwerking staat je online
marketing helemaal op punt. Van social
media, over websiteoptimalisatie en
leadgenerators tot aanbod en verkoop. 
 
We verbeteren bezoekerskanalen en
verkoopkanalen en na de samenwerking ben
je in staat om zelf verder door te groeien met
een vernieuwde stevige basis.

DE HEILIGE GRAAL IN JE MARKETING 

www.beels.be
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Els Beeckman

https://www.beels.be/contact


ZO KUNNEN WIJ SAMENWERKEN:

www.beels.be
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Els Beeckman

Bekijk hier alle nieuwste diensten en downloads

https://www.beels.be/contact
https://beels.be/gratis-weggever/
https://beels.be/internet-marketing-coach/
https://beels.be/advies-internet-marketing/
https://beels.be/groei-facebook-marketing/
https://beels.be/internet-marketing-beels-aanbod/


Sukkel geen 10 jaar meer met huisstijl,
cursussen volgen of bureaus aflopen. Zo spaar
je meteen veel tijd, centen en kopzorgen uit.
 
Na de samenwerking kan je zelf verder met
een geoptimaliseerde online business waar je
fier mag op zijn én die je continue grotere
naambekendheid en meer klanten geeft.
 
Vraag een verkennend gesprek of volg een
van de begeleidingstrajecten en laat je bedrijf
groeien dankzij internet.
 
 
 
 

ÉCHT VOORUIT MET JE MARKETING 

www.beels.be
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Els Beeckman

Telefoon: 0498/50 98 23 (Els)
Website: www.beels.be
E-mail: info@beels.be
Kantoor: Regus, WestWing Park Roeselare (op
afspraak)

https://beels.be/online-marketing-hulp
https://www.beels.be/contact

