
Online workshop: Hoe creëer, lanceer en verkoop je jouw 
Online Product in 48 uur?  
 
Ik heb het SUPER vaak gedaan: 
Ik heb iets verzonnen en 2 dagen later meldde mensen zich aan voor mijn online 
product.  
 
Dat kon een audio serie zijn, een video serie, een online programma of zelfs een 
membership programma.  
 
Wat ik keer op keer op keer merk is dit:  
 
Mensen maken dit VEEL te moeilijk.  
 
Ze willen eerst hun website helemaal perfect af hebben.  
Ze willen hun logo perfect. 
Ze willen eerst een “following” opbouwen van duizenden mensen.  
 
En …..Ze willen HEEL graag “toestemming” krijgen en weten dat ze al “goed genoeg” 
zijn. 
 
Nou, dat laatste punt is makkelijk: Bij deze heb je de toestemming :-) 
Je hebt de toestemming om mensen te gaan inspireren en jouw unieke zelf en jouw 
super waardevolle kennis met de wereld te delen.  
 
Ik WEET hoe uitdagend het kan zijn als je net gestart bent (of nog NIET gestart bent) 
Ik weet hoe overweldigend alles kan zijn dat je denkt dat je moet doen.  
En hoe “killing” je onzekerheid kan zijn.  
 
Been there, done that.  
 
Maar het probleem is dat je het jezelf ZO moeilijk maakt om toe te blijven geven 
aan je uitstelgedrag.  
 
Over de eerste 2 online programma’s die ik creëerde heb ik MAANDEN gedaan om ze 
te creëren en tijdens het lanceren deed ik dat zo onzichtbaar mogelijk. Want wat 
zouden mensen wel niet van me gaan denken als ik om geld ging vragen (IEKS!!!!)  
 
Het resultaat???? 
2 hele verkopen die me totaal €50,00 opleverden.  
Hmmmmm…. niet genoeg om ontslag van te kunnen nemen.  
Sterker nog: niet eens genoeg om een week boodschappen van te kunnen betalen.  
 
Nee, dat moest ECHT anders.  
 



Inmiddels heb ik meer dan 2 miljoen euro verdiend met online en offline producten zoals 
Online workshops, programma’s, events, workshops, Masterminds, Membership 
programma’s en nog veel meer toffe dingen.  
OMG, het is ZO leuk om te creëren en nog VEEL leuker als je klanten ook nog eens 
waanzinnige resultaten halen en NOG leuker als je er ook nog eens genoeg geld mee 
verdiend om in je levensonderhoud te kunnen voorzien!  
 
Ik heb dus een manier gevonden om dit MAKKELIJK te maken en dat is PRECIES 
wat ik met je ga delen in deze online workshop.  
 
Tijdens de Online workshop gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag:  
 

• Wat is de mindset en de shift in bewustzijn die je nodig hebt om super snel super 
waardevolle (online) producten te lanceren? (Zonder dat je druk of stress ervaart) 

• Hoe kun je omgaan met blokkades die je tegenkomt als je dit gaat doen?  
• Hoe kun je makkelijk ideeën genereren voor je aanbod? 
• Hoe verpak je je aanbod?  
• Voor welke prijs bied je dit aan? 
• Hoe verkoop je je aanbod? Hoe zorg er voor dat mensen het daadwerkelijk gaan 

kopen? Wat is daar nu ECHT voor nodig?  
• En hoe kun je dit doen als je nog geen business, lijst of bereik hebt? Werkt het 

dan wel (Jazeker is er een manier, en ik deel er alles over!)  
 
De workshop vindt plaats op woensdagmiddag 3 juli om 14.00. 
Online via het programma Zoom.  
Je kunt je vragen stellen tijdens de werkshop (of achteraf in de Facebookgroep) 
Je ontvangt de opname achteraf als je er niet live bij kunt zijn.  
 
BONUS!  
En ik review voor een aantal mensen persoonlijk hun aanbod en marketingplan, zodat 
je een super helder beeld krijgt en levende voorbeelden van wat wel en niet zal gaan 
werken.  
 
En dan om even antwoord te geven op wat vragen die je zou kunnen hebben:  
 
→ “Ik heb GEEN idee over welk onderwerp mijn online product moet gaan. Kan ik 
dan wel meedoen?” 
 
Tuurlijk. IEDEREEN heeft ergens verstand van en weet van een aantal onderwerpen 
meer dan iemand anders. Ik en de andere co-creators kunnen met je meedenken over 
jouw onderwerp. 
 
→ Ik ben niet technisch, is dit dan wel iets voor mij?  
 
Zeker weten. Ik ben ook niet technisch, daarom houden we dit super simpel.  
 



→ Ik ga op vakantie (of ik heb weinig tijd) Kan ik dan wel meedoen?  
 
Tuurlijk, de opname blijft gewoon beschikbaar in de online omgeving, ook al kun je er 
niet live bij zijn. MAAR …. ik zie het wel zo: Ik richt altijd de focus op het bouwen van 
een Missie business die helemaal vanuit je hart en ziel komt. Die zet je niet “uit” als je 
op vakantie gaat. Want jij BENT je missie. Maar dat HOEFT ook niet en dat WIL je ook 
niet want er is niets fijners dan met je missie bezig te zijn en de liefde voor je missie 
stroomt altijd door je lijf. OOK op vakantie.  
 
Dus wil je meedoen, meld je dan HIER aan voor mijn Magische Manifestatie 
Membership waar deze online workshop plaats vindt.  
https://maartjekoper.nl/maartjes-magische-manifestatie-membership/ 
 
Jouw Investering 
 
Jouw investering voor dit programma is slechts €37,00 ex BTW per maand en je kunt 
opzeggen wanneer je wilt. Je ontvangt dan ook nog eens toegang tot een TON andere 
content, waaronder maar liefst 10 online programma’s, een maandelijkse coaching Call 
een maandelijkse healingcall en een workshop om jouw plan voor de tweede helft van 
dit jaar helemaal AF te maken.  
De prijs van €37,00 is geldig tot en met zondag. Daarna wordt de investering €67,00 per 
maand. 
 
Hier nogmaals de link om je aan te melden: https://maartjekoper.nl/maartjes-magische-
manifestatie-membership/ 
 
Ben jij een VIP? Zou je mijn persoonlijke begeleiding willen 
om jouw aanbod te creëren en lanceren?  
 
EN …. bij voldoende interesse geef ik graag een VIP versie bij deze workshop.  
Met een klein groepje van minimaal 4 en maximaal 8 personen, komen we 2 dagen bij 
elkaar.  
Tijdens deze 2 dagen gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag:  
 
Op dag 1 gaan we kijken naar de titel, opzet en de vorm van je aanbod.  
We gaan kijken naar wie jouw ideale klant is en waarom jouw aanbod mega waardevol 
voor ze kan zijn.  
We gaan een prijspunt vaststellen en ik leer je meer over de psychologie van goede 
prijzen vragen.  
Ik tap in op je energie en kijk wat er mag gaan shiften zodat je dit daadwerkelijk kunt 
gaan DOEN.  
 
Je ontvang een Salespagina checklist en gaat thuis aan de slag met alles op papier 
zetten.  
Voor dag 2 kijk ik je aanbod na.  



En …. maak je geen zorgen. Je hebt geen website nodig als je die nog niet hebt. Ik leg 
je precies uit hoe je dat kan doen.  
 
Op dag 2 gaan we een plan maken om je aanbod te lanceren en te verkopen.  
Na dag 2 ga je het (uiteraard) daadwerkelijk uitvoeren.  
 
Na 2 weken ontvang je nog een follow up call met Bob (mijn partner en Wet van 
Aantrekkingskracht coach) om te kijken hoe het gaat en of je nog iets nodig hebt.  
 
Uiteraard krijg je de online workshop er ook bij, dus tijdens deze dagen ligt de focus op 
het praktisch uitvoeren van je aanbod en lancering.  
Je ontvangt ook 3 maanden toegang tot mijn Magische Manifestatie Membership (waar 
de online workshop plaatsvindt) dus daar kun je tussendoor nog vragen stellen.  
 
De investering voor deze VIP versie zal €997,00 ex BTW zijn.  
Stel je biedt een online product aan voor €97,00 dan zul je dit product 10 keer moeten 
verkopen om je investering er uit te halen. Stel we zorgen er voor dat jij ook een VIP 
versie creëert voor €997,00 ex BTW, dan heb je slechts EEN klant nodig om je 
investering voor deze VIP versie er uit te halen.  
Betaling in 3 termijnen van 397,00 ex BTW is mogelijk. 
 
Als je interesse hebt in de VIP dagen, stuur dan een e-mail naar info@maartjekoper.nl 
met data wanneer je wel of niet beschikbaar bent deze zomer en dan hoor je zsm van 
ons of de VIP versie doorgaat en wanneer.  
 
Ik kijk er ENORM naar uit!  
 
Liefs Maartje 
 
	


