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5 DE 5 FUNDAMENTELE STAPPEN VOOR EEN
W�NSTGEVEND BEDR��F V�A �NSTAGRAM



Hoi! Tof dat je mijn e-book hebt gedownload!
 
Mijn naam is Peggy. Ik help ondernemers met
een online dienst, die er klaar voor zijn om hun
ideale klant aan te trekken als een magneet en
een invloedrijk persoonlijk en winstgevend
merk op willen zetten via Instagram.

Ik leer je hoe je GELD verdient & IMPACT
maakt met jouw personal brand via Instagram.
Nadat ik met behulp van mijn Instagram een
record omzet had gedraaid in 1 maand, ben ik
mijn strategie gaan testen en optimaliseren.
Door zelf dit hele proces te doorlopen, trail en
error, testen, testen, testen, heb ik mijn
bewezen methode (signature framework)
ontwikkelt: the Insta Value Method.
 
Aan de hand van deze methode en mijn
programma: Insta Value Program, help ik
ondernemers schalen en verkopen via hun
Instagram (funnel) aan de hand van bewezen
strategieën en personal branding.

Middels dit e-book leer jij verschillende
Instagram tips en tricks die geholpen hebben
mijn bedrijf te schalen via Instagram. Ook geef
ik je de 5 fundamentele stappen voor een
winstgevend bedrijf via Instagram. 

Vragen? Stel ze mij gerust. 

Liefs, Peggy
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W�l ��� �ouw �deale klant aan trekken als een
magneet en een �nvloedr��k persoonl��k en
w�nstgevend merk opzetten v�a �nstagram?

https://www.peggyleenders.nl/instappakket
https://www.peggyleenders.nl/instappakket


NICHENICHE

Wanneer jij bijvoorbeeld meer interactie of verkopen wilt genereren met jouw posts
op social is het van belang dat jij jouw content richt op jouw ideale klant. Je praat
als het ware tegen 1 persoon. Hoe vind jij deze ideale klant? In dit stukje leg ik in het
kort uit hoe jij jouw niche duidelijk krijgt. Uiteraard kan je hier dieper op ingaan,
maar dit zijn de basisrichtlijnen om het voor jezelf wat duidelijker te maken.

1.Bepaal jouw industrie
Heb jij een online webshop in mode? Dan is jouw industrie 'mode & retail'.

2. Bepaal jouw markt
Vervolgens ga je jouw specialiteit bepalen, bijvoorbeeld lingerie.

3. Bepaal jouw niche
Vervolgens bepaal jij wie jouw droomklant is, bijvoorbeeld 'vrouwen met een
bijzondere BH maat'.

Het verschil tussen een niche en een doelgroep:
Een nichemarkt, vaak ook aangeduid met alleen het woord niche, is een specifiek,
afgebakend, deel van een markt. Een nichemarkt kan dan ook gezien worden als
een erg specifiek omschreven groep potentiële klanten voor een specifiek aanbod.
Een doelgroep heeft meestal een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals
leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en/of etniciteit. Je kunt dus per aanbod dezelfde
doelgroep hebben, maar een andere nichemarkt. 

VERSCHIL
Dus het verschil is dat een niche een klein onderdeel is van de doelgroep waarvoor
een speciaal aanbod is.

WEES SPEC�F�EK �N HET K�EZEN VAN �OUW
N�CHE. �E KUNT EN W�LT N�ET �EDEREEN HELPEN.

HOE SPEC�F�EKER, HOE BETER.
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Hoe �dent�f�ceer �e �ouw n�che? 



NICHE
Om jouw aanbod voor de ogen te krijgen van jouw perfecte doelgroep, zijn er een
aantal manieren die je kunt overwegen. Natuurlijk kun je adverteren of organisch
proberen jouw ideale publiek te bereiken. Maar een perfecte manier om de
aandacht te krijgen van jouw ideale doelgroep is via samenwerkingen.

Een samenwerking is bovendien bijna niet te verpesten. Je krijgt direct een warme
introductie, want de persoon die jouw aanbod presenteert, heeft al het vertrouwen
van zijn publiek (jouw ideale klant). De kans op succes is dus erg groot en het beste
is, je hebt hier geen geld of publiek voor nodig!

Een andere reden waarom dit zo goed werkt is, omdat jij eerst waarde kunt geven
zonder dat jij het publiek vraagt om van jou te kopen. Een aantal voorbeelden van
bepaalde samenwerkingen zijn o.a: 

Een podcast interview gedeeld op je tijdlijn en stories

Spreek op een event en ga live via IG

Geef een IG live voor hun publiek

Geef een webinar of FB live voor hun publiek

Geef een interview + waardevolle tips en tricks via IG stories voor hun publiek

NICHE
Hoe versch��n �k voor m��n �deale publ�ek?

V�ND HET GAT WAT �OUW 'COLLEGA' MET �OUW
�DEALE PUBL�EK NOG N�ET �NVULT. OP DEZE

MAN�ER B�ED ��� WAARDE VOOR HUN PUBL�EK EN
HAAL �E H�ER WELL�CHT OOK VERKOPEN U�T.
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1.Het algoritme vindt jou niet leuk.  
Heb jij soms resultaten die tegenvallen? Dit betekent niet dat het algoritme
veranderd is. Het algoritme meet menselijke interacties, dus het betekent
simpelweg dat jouw content niet boeiend genoeg was voor jouw volgers. 

Zie dit als feedback van jouw volgers. Verbeter jouw content en zorg ervoor dat
jouw content wel boeiend is en jouw niche doelgroep aanspreekt. De uitspraak;
'Instagram heeft het algoritme aangepast, daarom werkt mijn post niet meer goed'
gaat dus niet meer op!

2. Als ik genoeg interactie krijg met mijn post, heb ik automatisch een goed
bereik. 
Goede engagement zorgt niet perse voor goed bereik. Ja ze zijn wel verbonden.
Het algoritme meet hoeveel engagement jouw post krijgt en laat dit dan wellicht
aan meer mensen zien wat meer bereik oplevert. Hetgeen wat beide nodig hebben
is goede content. Dit is de verbindende factor. Goede content zorgt voor goede
engagement, maar zorgt ook voor goed bereik.

3. Een andere mythe is dat sommige TYPE posts beter werken dan andere posts. 
Een mythe die ontkracht is door Instagram: ze hebben geen voorkeur voor posts.
Het gaat meer om de voorkeur van het publiek en de conditionering. Iedereen heeft
voorkeur voor andere soorten posts; de ene kijkt liever naar carousel posts en de
ander liever naar videos of stories. 

Dus stel er zijn 3 soorten mensen en 3 soorten types accounts. Als jij continu
carousels post, dan gaat dit werken, want dan verander jij de mindset van jouw
publiek. Ze verwachten altijd alleen maar carousels van jou. Als jij altijd alleen maar
videos post gaat dit ook werken, want door het posten van alleen maar videos trek
jij mensen aan die ook alleen maar videos willen kijken. En ook hier verwachten ze
dan weer alleen maar videos. 

ALGORITMEALGORITME
Meest voorkomende algor�tme mythes
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Zoals je misschien wel weet heeft het algoritme een prioriteit in interactie. Het
meest belangrijke zijn video views. Daarna komt content opslaan, daarna delen, dan
likes en reacties etc.

Wanneer je dus veel video maakt zoals Reels, wordt je automatisch meer geboost
door Instagram. Wanneer jouw posts dus veel worden opgeslagen en gedeeld, ziet
Instagram dit ook weer als een belangrijke factor en weet hierdoor dat jouw
content waardevol is. Dat betekent dat Instagram jouw post gaat boosten.

Verschillende manieren om ervoor te zorgen dat jouw post geboost wordt zijn:

CONTENT DIE WORDT BEKEKEN:

ALGORITMEALGORITME
Hoe zorg �e voor het perfecte algor�tme?
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Tips & tricks voor jouw niche doelgroep

Post tutorials (HOE) video's voor jouw niche doelgroep

Lever veel waarde in jouw posts, zodat ze dit later nog eens terug willen kijken

Post inspiratie posts, zoals mindset en positieve quotes

Post quick wins, dit zijn handelingen die iemand direct uit kan voeren

CONTENT DIE MENSEN DELEN:

Deel interessante niche gerelateerde quotes

Deel memes (grappige / viral plaatjes)

Deel inspiratie posts / mindset posts

Deel grappige content (laat mensen lachen)

Post win acties en vraag om jouw content te delen

CONTENT DIE WORDT OPGESLAGEN:

Reels

Video's op je tijdlijn (met ondertiteling)



Volg concurrerende pagina's binnen
jouw niche
Volg hashtags gerelateerd aan jouw
niche

Plaats de woorden in je foto/ beeld
/carousel.
Plaats de hashtags in je onderschrift
Plaats de hashtags in je reacties

1. BEPAAL JOUW NICHE

Wanneer Instagram snapt waar jouw
pagina over gaat, zal Instagram jouw
posts eerder laten zien aan mensen die
geïnteresseerd zijn in jouw content. Hoe
zorg je ervoor dat Instagram dit begrijpt?

TO DO: 

2. STEL JOUW HASHTAGS AF OP JOUW
CONTENT

Als jij hashtags gebruikt zoals
#Instagramtips, maar jij post een foto van
jezelf in een pretpark, dan snapt
Instagram de link niet. Daarom moet je
ervoor zorgen dat jij de woorden waarop
je gevonden wilt worden ook toepast in je
onderschrift en in je beeld / foto.

TO DO: 

Bepaal jouw onderwerpen
Bepaal per onderwerp een hoofd
hashtag
Vul aan met relevante hashtags

Kies 10 kleine, 12 medium en 8
grote hashtags
Wissel af en test wat het beste
werkt

3. MAAK VERSCHILLENDE HASHTAG
SETS PER CATEGORIE

Heb jij verschillende categorieën /
onderwerpen in jouw bedrijf? Maak
voor elke categorie een bepaalde
hashtag lijst.

TO DO: 

4. GEBRUIK VERSCHILLENDE
GROOTTE HASHTAGS

Je hebt verschillende soorten
hashtags, zoals grote (groter dan 1
miljoen), middel (ongeveer 500k) en
klein (10k tot 50k). Mix deze hashtags
voor optimaal bereik.

TO DO: 

HASHTAGSHASHTAGS
Volg deze t�ps en �ouw posts zullen hoger ranken
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Er zijn 2 soorten hashtags, namelijk
publiek en interesse hashtags.

Publiek hashtags beschrijven de
mensen die jij wilt aantrekken (zo
noemen zij zichzelf). Denk hierbij aan:
ondernemer, mompreneur, bossbabe,
businesscoach  of marketeer.

Tip: deze # maken aan Instagram
duidelijk over welk onderwerp jouw
account gaat, wat helpt bij het
algoritme.

TO DO: Gebruik 5 publiek hashtags voor
het beste resultaat.

Interesse hashtags
vertegenwoordigen waar jouw publiek
naar zou kunnen zoeken. Deze
beschrijven meestal jouw onderwerp,
zoals: ondernemerschap,
marketingtips, Instagramtips  of
facebooktips.

Deze hashtags worden vaak gezocht
en opgeslagen.

Tip: deze # maken aan Instagram
duidelijk over welk onderwerp jouw
account gaat, wat helpt bij het
algoritme.

TO DO: Gebruik 25 interesse
hashtags voor het beste resultaat. 
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HASHTAGSHASHTAGS
2 typen hashtags om te groe�en 

"ALLEEN HASHTAGS GEBRU�KEN GAAT ER N�ET
VOOR ZORGEN DAT �OUW ACCOUNT HEEL HARD

GAAT GROE�EN. �A, ZE HELPEN MEE, MAAR Z��N EEN
KLE�N ONDERDEEL VAN EEN ALGEHELE STRATEG�E."



SOCIAL
Natuurlijk zijn deze tips en tricks super
handig om door te voeren op jouw
Instagram. Maar wil je graag de
volgende stap zetten en een begin
maken met jouw online marketing en
branding maar geen budget om het uit
te besteden? Momenteel bied ik een
starters-aanbieding met toegang tot de
Social Media Business Academy met
hierin het Instappakket Social media.

Ik bied het social media Instappakket
aan voor € 47,- incl. btw. 

In deze cursus vind je 16 E-books met
waardevolle informatie voor jouw social
media & marketing, online branding,
business werkboeken, templates en
sheets om jouw bevindingen bij te
houden. Lees alles over content,
content buckets en plannen en maak
gebruik van de gratis Lightroom
presets!

EXTRA AANBIEDING
Momenteel ontvang je ook het Canva
template pakket er gratis bij t.w.v. €
27,- 

In dit pakket vind je templates door mij
gemaakt. Deze kun jij gebruiken voor je
gratis weggevers en e-books. Dit zijn de
ultieme tools om jouw bedrijf te laten
groeien! 
 

WIL JIJ
.. jouw bedrijf naar een hoger niveau
tillen?
.. een nieuwe leadmagnet maken en
groei genereren voor je e-maillijst?
.. dat nieuwe digitale product of e-
boek lanceren om een passief
inkomen te genereren?
.. een mooie en algemene duidelijke
branding blijven creëren zonder een
grafisch vormgever?
.. een mooie brochure in elkaar zetten
voor jouw service of dienst?
.. social media posts maken in
dezelfde stijl en hiermee
herkenbaarheid creëren?
.. geen tijd kwijt zijn aan alles zelf
uitvogelen en de beste opzet klaar
hebben staan voor een
converterende leadmagnet?

Dan is dit gratis pakket schikt voor
jou!

Lees hier meer over het CANVA
TEMPLATE PAKKET. 

Dit krijg jij er gratis bij als je het
Instappakket aanschaft. Meer
weten?  Klik hieronder.
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INSTAPPAKKET
W�l ��� meer weten over Soc�al
Med�a?

MEER INFO INSTAPPAKKET

47,-
�ncl. btw

https://www.socialmediabusiness.academy/canva-templatepakket
http://www.peggyleenders.nl/instappakket


JOUW PUBLIEK ZIET NIET ELKE POST

BESPAAR TIJD EN MOEITE

ELK PUBLIEK IS ANDERS (IGTV, REELS, POSTS)

PAS NA EEN X AANTAL KEER IS ER REALISATIE

Niet elke post die jij plaatst wordt direct door jouw publiek gezien. Je kunt
daarom jouw post her-produceren of hergebruiken door te posten op IGTV,
Reels, Stories etc.

Voor de hand liggend! Je hoeft niet continu nieuwe ideeën te verzinnen of heel
veel tijd te spenderen aan zoveel content maken.

Elk publiek is anders. Iedere persoon is anders. En dus pakt iedereen content op
een andere manier op of consumeert content op een andere manier. De een
vindt bijvoorbeeld het kijken van filmpjes veel interessanter dan alleen maar
door posts te scrollen. Je kunt jouw posts dus omzetten in filmpjes en
andersom.

Een persoon moet content wat vaker voorbij zien komen voordat ze de inhoud
realiseren of net als bij een aankoop, een product een x aantal keer zien voordat ze
het kopen.

BEDENK B�� HET CREËREN VAN CONTENT ALT��D:
"HEEFT M��N �DEALE KLANT D�T NOD�G? OF DENK
�K DAT M��N �DEALE KLANT D�T NOD�G HEEFT?"

CONTENTCONTENT
Waarom �e content moet hergebru�ken
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1. Het menselijk element 
Ooit gehoord van het gezegde dat mensen niet kopen bij kleine
bedrijven, maar bij de mensen achter deze bedrijven? Het is zeker
waar en door jouw publiek de persoon of mensen achter het bedrijf
op een strategische manier te laten zien, creëer  je resultaten. Het
gaat erom echt, open en authentiek te zijn.

2. De vertrouwensfactor 
Het vertrouwen van jouw publiek vergroten is heel belangrijk. Het
zorgt ervoor dat mensen met jou samen gaan werken of van jou gaan
kopen. Praten over dingen waarvan is bewezen dat ze vertrouwen
opbouwen zal vertrouwen opbouwen tussen jou en je publiek.

3. De expert 
Hier voeg je waarde toe aan jouw klanten. Je schrijft hier niet over
wat jouw bedrijf doet, maar over wat jij weet. Laat jouw publiek zien
dat je een expert bent in jouw vakgebied, laat hen zien dat je
geloofwaardig bent en dat ze voor jou moeten kiezen (omdat je jouw
niche echt kent). Geef ze informatie die ze kunnen gebruiken en wees
hun GO-TO voor de branche.

4. De probleem oplosser 
Laat jouw publiek zien dat je ze echt goed kent. En help ze ook
eventuele barrières, vragen of angsten die ze hebben over jouw merk
of dienst te overwinnen. Geef ze oplossingen voor hun pijnpunten en
vertel ze echt hoe jouw dienst hun leven ten goede komt.
(Transformatie) Als ze kunnen zien dat je ze begrijpt en hun
problemen kunt oplossen, zullen ze eerder met jou samenwerken.

CONTENT
Gebru�k deze 6 p��lers voor �ouw content en �e weet zeker dat
�e een goede bas�s hebt voor �ouw content strateg�e:

CONTENT PIJLERS
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5. De verkoop / service post 
Markeer en promoot jouw service in jouw organische inhoud zonder
te klinken alsof je te opdringerig bent. Het is belangrijk om jouw
‘verkoop’ berichten in evenwicht te brengen met jouw andere inhoud,
maar vergeet niet mensen te vertellen wat je doet en wat jij verkoopt.
Het is tijd om mensen te laten zien waarom jouw service voor hen
perfect is.

6. Engagement posts 
Breng mensen tot interactie en creëer zinvolle relaties. Dit zijn
berichten die zijn bedoeld om mensen te laten communiceren met
jouw merk, klanten en andere bedrijven. Dit is goed voor
 het algoritme voor sociale media EN geweldig voor jouw interacties.

CONTENTCONTENT PIJLERS
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HOE GEBRUIK JE DEZE PIJLERS?

Een goede manier om deze pijlers te gebruiken is ze te mixen en te matchen. De
beste verhoudingen voor de verkoop en de waarde content zijn:

Hoofd feed: 75% groei content en 25% verkoop content
Stories / Highlights: 50% groei content en 50 % verkoop content
IGTV: 25% groei content en 75% verkoop content
Reels: 85% groei content en 15% verkoop content
IG Shop tab: 100% verkoop content

PRO TIP: CONTENT DOELEN
Zorg ervoor dat jouw content altijd een doel heeft. Dit kan zijn: Verkopen, groeien
of een community opbouwen. Wanneer jij weet wat het doel is van jouw post, kan jij
dit via de statistieken bijhouden. Is jouw doel: groeien? Dan kan je kijken bij je
statistieken of jouw profielbezoeken zijn verbetert en of je er meer volgers bij hebt
gekregen na het posten van jouw content. Op deze manier kan jij dus je statistieken
gebruiken op te kijken of je jouw doelen behaalt.  



INTERACTIEINTERACTIE GENEREREN
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Ik wil dat je hier eens wat dieper over gaat nadenken. Wanneer jij begrijpt waarom
JIJ bepaalde acties uitvoert op Instagram, dan begrijp je ook wat voor soort content
je moet maken voor jouw niche doelgroep. Namelijk de content waar jij zelf ook op
zou reageren, liken, opslaan etc.

Waarom LIKE jij een post?
De reden waarom ik vaak een post like, is omdat ik het eens ben met de inhoud, of
ik vind diegene leuk. Maar denk eens na: waarom like jij bepaalde content?

Waarom SLA jij een post OP?
De redenen waarom ik vaak een post opsla:
- Ik wil het gebruiken voor mijn bedrijf
- Ik wil het hergebruiken
- Ik vind de oplossing interessant
- Ik wil het later nog eens terugzien
Maar denk eens na: waarom zou jij een post opslaan?

Waarom zou jij op een post REAGEREN?
Wanneer ik op iemand zijn post reageer, is dat omdat ik een vraag beantwoord, of
omdat ik iets wil vertellen/toevoegen. Of omdat ik de post gewoon top vind. Maar
denk eens na: Waarom reageer jij op een post?

Waarom VOLG jij mensen?
Ik volg mensen om up to date te blijven van hun posts of omdat ik er van leer
(waarde). Maar denk eens na: Wat zorgt er bij jou voor dat jij op de 'follow' button
klikt?

De reden van deze vragen, is dat jij gaat nadenken, analyseert en begrijpt waarom
jij dingen doet. Wanneer jij begrijpt hoe jij zelf met Instagram omgaat, kun je dit
toepassen op jouw content en groei strategie. Zorg ervoor dat jouw content zo is
opgebouwd dat mensen uitvoeren wat jij ook zou doen.

Waarom l�ke, save of deel ��� content? En wat �s de reden
dat ��� �emand gaat volgen?



WAT ZIJN REELS?
Instagram Reels is een optie van Instagram waarmee je video’s van 15 / 30 seconden
kunt maken en met andere kunt delen in een nieuwe speciale feed. Deze feed komt op
de pagina ‘verkenning’. Het idee van Reels is om ontdekt te worden door een nieuw
account, het is gebouwd met een groeipotentieel in gedachten. Bovendien kunnen
Reels-video's optreden voor 2+ weken, in vergelijking met klassieke berichten die
gemiddeld slechts 48 uur kunnen presteren. Het betekent dat je veel langer nieuwe
mensen kunt bereiken.

OPBOUW VAN JOUW REELS
Een goede reel bestaat uit:
1. Intro / hook 
Een intro of hook is een clip van 2 tot 3 seconden waarin je de waarde, die je in deze
video gaat brengen, introduceert. Heel belangrijk, want dit zorgt ervoor of mensen
blijven kijken ja of nee.

2. Waarde leveren 
In het tweede deel van de video lever je de waardebom in 12 seconden af. Het idee is
om waarde toe te voegen aan jouw publiek. Dit doe je op dezelfde manier als in je
berichten. 

3. Entertainen
Het idee is niet om waarde te leveren zoals je zou doen in jouw verhalen. Mensen die
kijken zijn niet ALLEEN jouw fans, maar ook mensen die jou niet kennen. Je wilt ze
betrekken. Gebruik verschillende shots, zodat je mensen geboeid houdt. Dus niet 1
lange video.

4. Call to action
Aan het einde vertel je wat de kijker moet doen. Is dat jouw reel opslaan of doorsturen?
Of heb je net een cursus gepromoot en wil je dat ze naar jouw landingspagina gaan?
Vertel dat in de laatste paar seconden! 

REELSREELS
Hoe maak �e �nteressante reels d�e de potent�e hebben om
v�raal te gaan? Reel �s momenteel DE tool om ervoor te
zorgen dat �e �n een korte t��d veel volgers kunt genereren.
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GEBRUIK HET JUISTE FORMAAT 
Jij maakt jouw Reels op in formaat 'Stories'. Echter kijken de meeste mensen de Reels
via hun gewone tijdlijn. Dit betekent dat jouw Reel met de verhouding 4:5
weergegeven wordt. Zorg er dus voor dat jij jouw Reels in deze verhouding opneemt,
anders wordt bijvoorbeeld jouw hoofd eraf gesneden of is de tekst niet goed
zichtbaar! Je kunt aan de bovenkant en onderkant 2 balken maken of zorgen dat je
ver genoeg van de camera af staat, zodat je binnen het kader van 4:5 zit.

HOE VERGROOT JE DE KANS OP MEER BEREIK?
Door gebruik te maken van Reels heb je sowieso een grotere kans om viraal te gaan.
Jouw video’s blijven veel langer beschikbaar en mensen blijven ze voor een aantal
dagen continu zien. Gebruik in de beschrijving een aantal hashtags, zorg voor een
korte titel, deel jouw Reels niet direct in je stories want dit telt niet mee met de views.
Wat je kunt doen is een schermafdruk maken van jouw Reels en deze delen in jouw
stories met een CTA. En het belangrijkste: zorg voor een kwaliteit video met een
interessant onderwerp wat jouw niche doelgroep aanspreekt.

GEEN MUZIEK OPTIE?
Heb jij de muziek optie nog niet? Er zijn een aantal hacks om toch muziek aan jouw
video toe te voegen, namelijk: 
1. Gebruik de app INSHOT en voeg muziek toe aan jouw video.
2. Wanneer jij de muziekicon niet ziet staan klik je boven de andere icoontjes en dan
komt de functie (soms) tevoorschijn. 
3. Schakel van je zakelijke account over naar persoonlijk voor een week en schakel
dan weer terug. 
4. Gebruik 'originele audio' onder jouw videos. Zoek een Reel met 'Original audio' en
gebruik deze audio voor jouw video.

REELS
Gebru�k deze Reels hacks en �e content �s opt�maal!

REELS
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"ALS �E EEN ZAKEL��K ACCOUNT GEBRU�KT, KAN
HET Z��N DAT N�ET ALLE MUZ�EK TOEGANKEL��K �S

�N VERBAND MET AUTEURSRECHTEN."



De eerste belangrijkste stap voor de basis van jouw bedrijf is een duidelijke niche
bepalen. Je kunt je sociale media herzien en je positioneren als een autoriteit in je
niche om een gemeenschap op te bouwen van echte mensen die je kennen, leuk
vinden en vertrouwen - en die nu met je willen samenwerken. De meest
winstgevende niches zijn: health, wealth en relationships. 

05
Klaar om �ouw w�nst te schalen x5, x10, x20 met �ouw
serv�ce, coach�ng / consult�ng bus�ness �n 2021 v�a
�nstagram? Zorg ervoor dat �e deze 5 stappen u�tvoert! 

DE 5 FUNDAMENTELE STAPPEN
VOOR EEN WINSTGEVEND
BEDRIJF VIA INSTAGRAM
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01STAP 1 = NICHE

De belangrijkste stap voor de basis van jouw bedrijf is jouw community opbouwen
van ideale klanten. In deze fase kijk je naar jouw niche, hoe jij jouw persoonlijke
merk authentiek kunt neerzet en hoe jij jouw podium kunt pakken als expert. Je
moet een band met jouw publiek opbouwen wat zorgt voor vertrouwen en een
gunfactor.

02STAP 2 = COMMUNITY



Zorg dat je een unieke aanbod hebt. Jouw signature framework, jouw systemen of
bewezen methode waarmee jij de problemen oplost van jouw ideale klant. Met
zowel gratis als pre-verkoop en herhalende lancering strategieën en een product
suite kun je voor elke prijs verkopen. Van live coaching programma tot cursus, de
resultaten, functies, voordelen en alles daartussenin spelen een rol bij het verkopen
van jouw aanbieding. Hiermee lever jij het belangrijkste asset, namelijk:
Transformatie.

05DE 5 FUNDAMENTELE STAPPEN
VOOR EEN WINSTGEVEND
BEDRIJF VIA INSTAGRAM
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03STAP 3 = AANBOD

Je hebt jouw community en 'no brainer' aanbod. Tijd om jouw aanbod te lanceren
via Instagram. Maak gebruik van viral content, organische Instagram -
groeistrategieën, conversie-copywriting, verkoop-strategieën, om een sterke
zakelijke basis te creëren. Hier gaat het ook om jouw contentstrategie en hoe jij
een IMPACT kunt maken met jouw content. Door jouw content gaat jouw ideale
klant jou volgen en zorg jij ervoor dat deze gekoesterd en opgewarmd wordt. 

04STAP 4 = VERKOPEN

Door gebruik te maken van de beste systemen, tools en programma's (van het
instellen van terugkerende betalingen, aanvraagformulieren, Calendly set-up, jouw
verkoop funnel, het bijhouden van verkoop statistieken en nog veel meer) zorgt
ervoor dat je jouw bedrijf elke dag met gemak kunt opschalen.

05STAP 5 = OPSCHALEN



In dit traject ga ik samen met jou de belangrijkste factoren identificeren die je nu
moet oplossen om zo snel mogelijk € 10.000 / maand + te bereiken. Ik geef je de
tools en een bewezen methode, zodat je jouw bedrijf kunt schalen. We gaan in op de
basis van jouw bedrijf, jouw aanbod en jouw boodschap. De basis die zorgt voor
groei op social media en een constante stroom aan klanten. De 5 stappen die ik hier
eerder omschreven heb, gaan we samen uitgebreid nalopen en optimaliseren.

3 maanden intensief coaching inclusief 1:1 sessies. We aan de slag om nieuwe
klanten via Instagram binnen te halen, volgens mijn succesvolle INSTA VALUE
METHOD.

Voor wie is dit geschikt? 
Coaches / consultant, Service based aanbieders die nog niet het maximale uit hun
bedrijf / aanbod en Instagram halen en weten dat ze veel meer klanten kunnen
helpen! Plan een gratis en vrijblijvende explore call in!

Met mijn bewezen methodes wist ik binnen 1 maand op te schalen naar consistente
30k maanden. Ik help je graag hetzelfde te bereiken!

1:1
�nsta Value Program �s een 90 dagen durende, bus�ness
accelerator waarb�� �k �ou help b�� het starten en
opschalen van �ouw e�gen w�nstgevende onl�ne bedr��f (als
coach, consultant of expert) met behulp van soc�ale
med�a.

HULP NODIG MET INSTAGRAM?

© PEGGYLEENDERS.NL   |   @PEGGYLEENDERSNL |  FOTOGRAFIE: EDITBYMARLOES.NL

GRATIS STRATEGIE CALL

http://www.peggyleenders.nl/instappakket
https://calendly.com/peggyleendersnl/instavalueprogram?month=2021-04


Ik hoop dat je wat aan de tips en tricks uit dit e-book gehad hebt! Zit je met vragen of
heb je extra hulp nodig? Schroom niet om mij een berichtje te sturen. 

Dit kan via info@peggyleenders.nl of via Instagram @peggyleendersnl

Je kunt mij hier volgen voor nog meer tips en tricks.

P.s. ben jij al lid van de gratis Social media Business Academy?

▸ Je wordt onderdeel van een omgeving waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen en
kunt groeien op zakelijk- en sociale media (online marketing) gebied.  
▸ Volg betaalde cursussen over het onderwerp wat jou boeit.  
 ▸ Blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale media en
online marketing. 
▸ Volg blogs van andere ondernemers om te leren en geïnspireerd te raken. 
 ▸ Stel jouw vragen in de community en leer van andere deelnemers. 
 ▸ Lees en luister naar interviews van experts op elk vakgebied. 
 ▸ Neem deel aan opdrachten en uitdagingen en blijf jezelf zo ontwikkelen. 
 ▸ Overal toegang via de app. 

BEDANKT
Nogmaals, bedankt voor het downloaden van m��n e-
book.

BEDANKT!
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WORD HIER GRATIS LID

http://www.instagram.com/peggyleendersnl
http://www.peggyleenders.nl/instappakket
https://leden.socialmediabusiness.academy/

