
KNALLENDE 
START!

10 DAGEN IN 
ACTIE VOOR EEN 
SUCCESVOL 2022

WERKBOEK DAG 10



‘SUCCESS IS 
A NUMBERS 

GAME’
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SUCCESS IS A NUMBERS GAME.
EN DAT MAAKT HET OOK VOORSPELBAAR.

FOCUS OP
AANTALLEN

Veel mensen vinden het ondernemerschap eng en vol risico. Het zal je niet verbazen dat ik daar 

iets anders over denk. Ik denk namelijk dat het werknemerschap ook geen volledige veiligheid of 

zekerheid biedt. En het is geen hocus pocus om de regie over je omzet te pakken. 

Daar gaan we het vandaag over hebben.

Mocht je nou verdrietig zijn dat dit de laatste dag was. Ga dan na het maken van 

de opdrachten naar pagina 6. Daar vind je een manier om nog 100 dagen met mij te werken 

en ook nog eens met €100,- korting

OPDRACHT 1
Hoe is jouw oog op je aantallen? Meet je die? Wanneer, hoe vaak, ben je er op gefocust?



OPDRACHT 2
Met hetzelfde bereik kun je niet meer omzet maken. 

Welke acties zet je in om het bereik te vergroten?

OPDRACHT 3
Wat is de kwaliteit van je bereik?
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OPDRACHT 4
Welke marketingtools zet je in en is er onderling sprake van ‘kruisbestuiving’

OPDRACHT 5
Hoe meet je de effectiviteit van je acties?
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GOED GEDAAN!

Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze 10 dagen. Ik heb er echt van genoten om dit 10 dagen met je 

te kunnen doen. Als ik iets fijn vind dan is het ‘lesgeven’ en dat heb ik dankzij jou 10 dagen voluit kunnen 

doen. Dus dank, echt!

Waarbij ik ook heel eerlijk de hoop uitspreek om nog wat langer met je ‘op te trekken’. Je hebt nu 

gevoeld hoe het is om met me te werken. Hoe krachtig ik mensen ‘aan’ kan zetten, dat is echt mijn 

superpower. Los van het feit dat ik ook nog eens heel veel weet over het bouwen van een business. Je 

komt niet waar ik ben met enkel trial and error en een portie geluk.

Daarom nodig ik je van harte uit voor het programma ‘100 dagen Doen en Doorgaan‘. Het programma 

dat precies dát is; een volledig actieprogramma. Weet je van jezelf dat je genoeg kennis hebt maar dat 

het vooral in het DOEN zit, dan past dit je exact. Het is dus geen coachingsprogramma, het gaat om in 

actie komen én in actie blijven. 100 Dagen lang Vitamine V, 10 keer meer dan je hier in de afgelopen 10 

dagen hebt gehad. Hoe zou dat voor je zijn? Als je voelt dat dat is wat je nu nodig hebt, dat nog meer 

leren niet het antwoord is om meer omzet te krijgen, kijk dan naar www.jezaakvoorelkaar.nl/dd

Je krijgt 24 uur Euro 100 korting op dit 100 dagen programma. 

Nogmaals dank voor deze 10 dagen. Als ik je méér waarde heb geleverd dan deze Euro 47, dan zou ik 

het super vinden als je HIER een recensie achter zou willen laten.

Ik wens je alle succes!

Groet, 
Veronique

DANKJEWEL!
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https://jezaakvoorelkaar.nl/dd/
https://jezaakvoorelkaar.nl/dd/
https://www.google.com/search?q=je+zaak+voor+elkaar&oq=je+zaak&aqs=chrome.0.0j69i57j0l3j69i60l3.2097723j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47c5d3c088ffca63:0x71a7a5c53dc8f444,3,,,


RUIMTE VOOR NOTITIES
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