
Naast het bouwen van een website of academie zal je je als technische VA ook veel
bezig gaan houden met het onderhouden en aanvullen van een marketing funnel,
website of academie.

Voor een klant is het vaak lastig om in te schatten wat er precies komt kijken qua
techniek bij het inrichten van een nieuw proces.

In deze handout vind je een handig overzicht dat je kunt gebruiken als jij voor een
klant aan de slag gaat met het klaarzetten van een nieuw online programma in hun
academie.

Want "Natuurlijk kan je je klant daarbij helpen!", maar het is voor beiden partijen
prettig om van te voren duidelijk te hebben wat je gaat doen,  wat er nodig is om het
doel te bereiken, wie daarbij verantwoordelijk is voor wat (Maakt je klant zelf de
visuals voor het programma of doe jij dat? En wie schrijft bijvoorbeeld de teksten voor
de mails?) en wat je wanneer van je klant nodig hebt om efficiënt te kunnen werken. 

Deze vragen kunnen je helpen om het plaatje compleet te krijgen:

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te krijgen
hoe de structuur van het programma eruit gaat
zien.

Uit hoeveel modules en lessen zal deze bestaan?

Met welke content is iedere les inhoudelijk
opgebouwd?

Wat wordt de naam?

En hoe wil de klant dat deze lessen worden
vrijgegeven (mag alles in één keer open of moeten
de lessen bijvoorbeeld per week worden
vrijgegeven).

"KAN JE EVEN EEN NIEUW PROGRAMMA IN
DE ACADEMIE ZETTEN?"

WP FUSION (& LEARNDASH)

HOE GAAT HET PROGRAMMA ERUIT ZIEN?

Je gaat het programma bouwen en vullen
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Zodra een klant het programma koopt moeten er
natuurlijk mails volgen met een bevestiging van de
aankoop, een welkomstmail, een mail met
inloggegevens en mails die worden gestuurd bij het
vrijkomen van een nieuwe les.

Tenslotte moet er een plek op de website komen
waar het programma kan worden aangeschaft.

Moet er een salespagina worden ingericht?

WAT KOMT ER IN DE MAILS?

HOE GA JE HET VERKOPEN?

WOOCOMMERCE & MOLLIE

WEBSHOP

Om het programma te kunnen verkopen moet je
vervolgens ook een nieuw product aan gaan
maken in Woocommerce.

Hiervoor is het ook weer belangrijk om te weten
wat het programma gaat kosten en hoe het
programma zal heten.

WAT GAAT HET PROGRAMMA KOSTEN?

Je gaat een nieuw product aanmaken

Je gaat een nieuwe email automatisering maken

Je gaat het product beschikbaar maken op de website


