10 Tips
FÖR ATT LYCKAS
MED DIN ONLINEKURS

1.Identifiera
din drömkund
Vem vill du ha som kund?
Din kund ska ge dig energi
och glädje.

2.Lös din kunds problem
Ta reda på vad din kund kämpar
med inom ditt område och lös det
problemet i din onlinekurs.
Uppfyll din kunds längtan.

3. Lär känna din
kund på djupet
Då kan du kommunicera rakt in i
hjärtat. Din kund ska känna igen
sig i dina marknadsföringstexter
för att vilja köpa din onlinekurs.

4. Dela med dig
av din kunskap
Ge bort delar av din kunskap via
gratisprodukter i utbyte mot
mailadress. På så sätt bygger du
din lista med intresserade följare
(potentiella kunder) och kan hålla
direktkontakt med dem och
anpassa dina mailutskick utefter
deras visade intresse.
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5. Visa vem du är!
Våga vara personlig. Idag köper vi
inte enbart en tjänst, utan vi
attraheras av personen bakom
tjänsten. Vi handlar av dem vi
gillar, känner igen oss i, blir
inspirerade av och ser upp till.
Var dig själv!

6. Låt tekniken
skapa försäljning
Skapa automatiserade säljtunnlar
med annonser som är riktade till
dem som har besökt dina sidor
online och laddat ner dina
gratisprodukter. Dem kunderna
har visat intresse, fånga in dem
till dina onlinekurser.

7. Bli en mästare
på att attrahera!
Din försäljning börjar redan när
du vaknar på morgonen genom
att sätta intention för dagen och
visualisera det du vill attrahera.
Genom att ta dig tid för reflektion
och visualiseringar kommer du få
en mängd idéer till dig som leder
till försäljning.
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8. Allt är ENERGI!
Det du sänder ut får du tillbaka
så var alltid i linje med din inre
längtan när du delar med dig av
din kunskap. Se till att vara i en
härligt inspirerande och
upplyftande energivibration när
du delar med dig av något online.

9. Gå din väg...
Jämför dig inte med andra utan
hitta din väg, ditt sätt. Var nyfiken
och våga testa dig fram. Du är FRI
att skapa det företag du vill ha.
Det finns inga regler, du skapar
dina egna. Släng gamla
trosuppfattningar om företagande
och ha modet att gå din egen väg
(släng även dem här tipsen om
dem inte resonerar rätt i dig😉).

10. HA KUL!
Gör mer av det du älskar och
delegera det som tar din energi.
Ta hjälp där du behöver det.
Skapa olika samarbeten som
känns lustfyllda och där ni har
lika målgrupp för att nå ut till fler
kunder. Som sagt HA KUL!
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Vill du ha hjälp med att
skapa och sälja din onlinekurs?
MER INFO OM SOULBIZZ ACADEMY
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