35 TIPS OM

GRATIS
JE BOEK TE
PROMOTEN
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HEY, HALLO
Ik ben blij dat je hier bij mij bent om te leren hoe je je boek met succes op
de markt kunt brengen want ik gun jouw boek lezers & ik gun lezer jouw
boek. Lezers kunnen alleen je boek kopen als ze weten dat het er is.
Met deze tips kun je werken aan de zichtbaarheid van jezelf en je boek.
Door op strategische plaatsen je boek zichtbaar te maken en onder de
aandacht te brengen komen lezers erachter waar je boek te koop is.
Dus ook al sta je sceptisch tegenover sales en is verkopen een 'dingetje',
door jezelf en je boek op de juiste plekken naar voren te schuiven vergroot
je je kans om je boek te verkopen.
Het uitvoeren van de tips kost je tijd en energie maar geen geld. Je kunt op
deze plekken dus gratis je boek promoten.
In de checklist kun je de tips afvinken. Misschien heb je er al een aantal
uitgevoerd? Fantastisch!
Als er tips zijn waarbij je vastloopt, waarbij je niet weet wat je moet doen,
vraag dan om hulp in plaats van er te veel tijd aan te besteden.
Vraag in je netwerk of neem contact met mij op ik help je graag verder.
Tijd voor actie.
Begin op de volgende bladzijde.
Heel veel succes!
Helga
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35 TIPS OM GRATIS JE
BOEK TE PROMOTEN
Website:

Promotiemiddelen:

0 1 Website Homepage

0 18 emailmarketing

0 2 Website pop-up

0 19 Nieuwsbrief

0 3 Website sidebar

0 20 Promotie Video

0 4 Website top banner

0 21 Slideshare

0 5 Auteurspagina

0 22 Webinar

0 6 Boekenpagina

0 23 Challenge

0 7 Weggever

0 24 Podcast

Blog:

Pers: Radio, TV, Kranten en

0 8 Midden en einde Blog

Tijschriften

0 9 Gastblog

0 25 Persbericht

0 10 Blogtour

0 26 interview

Recensies op:

Netwerk:

0 11 Website

0 27 Via familie, vrienden,

0 12 Bol

collega’s, schrijvers

0 13 Amazon

0 28 Proeflezers

0 14 Hebban

0 29Influencers: Bloggers, vloggers,

0 15 Goodreads

bookstagrammers etc.

0 16 Social Media

0 30 Crowdfunding

Evenementen:

Social Media:

0 17 In de boekhandel of

De mogelijkheden om je boek te

bibliotheek. Tijdens

promoten via social media zijn

beursbezoeken, workshops of

eindeloos. Op de volgende pagina heb

schrijfcongressen.

ik een aantal opties op een rijtje gezet.

WWW.SUCCESBOEKENMETJEBOEK.NL

PAGINA 2

Facebook

LinkedIn

0 1 Persoonlijke profiel pagina

0 22 Profiel pagina

0 2 Schrijvers profiel pagina

0 23 Foto

0 3 Foto

0 24 Artikel

0 4 De actieknop activeren

0 25 Berichten

0 5 Vastgezet bericht

0 26 Groepsomschrijving

0 6 Berichten

0 27 Aansluiten bestaande

0 7 Groepsomschrijving

communities

0 8 Aansluiten bij bestaande
communities

Pinterest

0 9 Verhaal

0 28 Persoonlijke bio

0 10 Live sessies

0 29 Schrijvers bio
0 30 Pins

Twitter

0 31 Borden

0 11 Persoonlijke bio
0 12 Schrijvers bio

Youtube

0 13 Foto

0 32 Video omschrijving

0 14 Berichten

0 33 Aansluiten bij community
0 34 Vlog

Instagram

0 35 Live (bij 1000 volgers)

0 15 Persoonlijke bio
0 16 Schrijvers bio
0 17 Foto
0 18 Berichten
0 19 Hashtag
0 20 Stories
0 21 Live Sessies

NU IS HET MOMENT OM VOL IN
TE ZETTEN OP DE PROMOTIE
VAN JE BOEK.
WAAR GA JIJ JE BOEK
VANDAAG NOG
PROMOTEN?
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BONUSTIP
0 PRATEN
Praat met iedereen die je kunt over je boek. Bij de bakker, de tandarts, in
de lift. Vertel aan wie het maar horen wil over je boek. Mond-tot-Mond
reclame is de beste reclame die je kunt hebben.
Vertel mij over je boek.
Als ik weet waar je boek overgaat dan kan ik je advies op maat geven. In
een gesprek kan ik ingaan op jouw vragen en kan ik je ideeën geven voor
je boekpromotie.
Ik beloof dat ik minimaal drie tips geef die je boekpromotie verbeteren
waardoor jij meer boeken gaat verkopen. Alle overige inzichten krijg je
van mij cadeau.
Drinken wij binnenkort samen een digitaal kopje koffie?
Neem contact op voor een afspraak.

Liefs,
Helga

Je Bookmarketing Friend Forever
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THAT'S IT!
Door de tips uit te voeren die jouw boek zichtbaar maken en onder de
aandacht brengen van je ideale lezer heb je stappen gezet om de verkoop te
verhogen.
Heb je de smaak te pakken en wil je verder werken aan je boekpromotie dan
vind je meer tips op mijn Facebookpagina: Succes boeken met je boek of op
mijn website www.succesboekenmetjeboek.nl
Zie ik je daar?
________________________________________________________________________
Over Helga Aerssens
Sales & Marketing expert, trainer, coach, ondernemer, schrijver en
Boekmarketing Friend Forever.
Begin maart 20202 was ik nog volop actief in het International zakelijke
toerisme, en bemiddelde en adviseerde ik bij het organiseren van
congressen en events. COVID-19 heeft daar verandering in gebracht.
Schrijven is al jaren mijn hobby en het valt me op dat voor veel schrijver
sales, het verkopen moeilijk, lastig en soms zelfs eng is. Het gevolg: mooie
boeken vinden geen lezers. Zo jammer!
Ik vind het zonde om mijn meer dan 22 jaar ervaring in sales & marketing niet
te delen. Na maanden soms jarenlang schrijven en al de moeite die gestopt
is in het tot leven brengen van het boek verdient het boek om gelezen te
worden.
Ik help je graag want:

Ik gun jouw boek lezers & ik gun lezers jouw boek!
Houd er rekening mee dat dit product auteursrechtelijk beschermd is en niet kan worden verkocht,
gedupliceerd of gewijzigd anders dan voor eigen persoonlijk gebruik.
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