60 MARKETING VRAGEN

OM GRIP TE
KRIJGEN OP JE
BOEKPROMOTIE
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LEUK DAT JE HIER BENT
Je hebt een boek geschreven, bent aan het schrijven of je boek komt
eraan, je bent in ieder geval aan het nadenken over de promotie van je
boek(en).
Met deze 60 cruciale, strategische marketingvragen dwing ik je om na
te denken over je de promotie van je boek.
Hoe ga je aan de slag?
Geef kort en bondig een antwoord op elke vraag.
Kom je een vraag tegen waar je op vastloopt, het antwoord niet op
weet, sla die over en kom daar later op terug.
Het kan zijn dat je getriggerd wordt door een vraag, markeer deze
vraag.
Vaak betekent dit dat er een blokkade of bepaalde mindset op dat
onderdeel zit.
Dat is je leermoment - treasure it! Door hierbij stil te staan kom je
vooruit.
Pak papier en pen of open een nieuw document en start met het
beantwoorden van de vragen.
Ik wens je mooie inzichten toe.
Heel veel succes!
Helga

Je Bookmarketing Friend Forever
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60 MARKETING VRAGEN
Auteursmerk
1. Welke merknaam moet ik in de markt zetten?
2. Wat is mijn verhaal, pitch?
3. Wat zijn mijn kernwaarden als merk?
4. Hoe onderscheid ik mij van andere schrijvers in mijn genre?
5. In welk opzicht ben ik uniek?
6. Wat is mijn specialisme?
7. Wat is mijn visie en mijn missie?
Doelgroep
8. Heb ik een duidelijk beeld van mijn (potentiële) lezers doelgroep?
9. Wat is het profiel van je ideale lezer?
10. Wat zijn de behoeften of problemen van mijn lezers?
11. Bereik ik mijn doelgroep op de juiste tijd en plaats?
12. Wat beloof ik mijn lezers?
13. Hoe groot is de markt?
Aanbod
14. Wat zijn mijn producten en diensten?
15. Hoe verdien ik geld met mijn aanbod?
16. Wat is de kostprijs van mijn aanbod?
17. Welk probleem kan ik voor mijn doelgroep oplossen?
18. Welke producten kan ik nog meer ontwikkelen om mijn doelgroep
van dienst te zijn?
19. Wie heeft een belangrijke invloed op het beslissingsproces van de
klant?
20. Hoe ziet de klantreis eruit?
21. Langs welke verkoopkanalen bied ik mijn aanbod aan?
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Auteursplatform
22. Wat is de ideale opbouw en structuur van mijn website?
23. Met welke woorden en hoe score ik hoog in Google?
24. Welke sociale media zet ik in?
25. Welke e-mail technieken gebruik ik om te communiceren met mijn
lezers?
Promotiemiddelen
26. Welke promotiemiddelen die ik nu gebruikt, zijn effectief?
27. Welke promotiemiddelen gebruik ik (nog) niet?
28. Welke promotiemiddelen wil ik in de toekomst wel kunnen inzetten?
Leads
29. Heb ik een vaste werkwijze voor het vasthouden van potentiële
lezers?
30. Heb ik een weggever om klanten gratis te laten kennismaken met je
schrijfstijl?
31. Heb ik een strategie om bezoekers naar mijn website te leiden?
32. Welke gegevens verzamel ik momenteel van geïnteresseerden?
33. Hoe gebruik ik die gegevens in mijn boekmarketingstrategie?
Zichtbaarheid
34. Hoe zichtbaar ben ik?
35. Hoe ben ik zichtbaar?
36. Heb ik controle over alle uitingen die met mijn naam en logo gedaan
worden?
37. Hoe zorg ik voor naamsbekendheid?
38. Hoe zorg ik voor continuïteit?
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Adverteren
39. In/op welke media plaats ik advertenties?
40. Welke gedrukte direct mail verstuur ik?
41. Welke beurzen zijn voor mijn boekverkoop interessant?
42. Welke mogelijkheden benut ik (nog) niet?
Netwerken
43. In welke communities ben ik actief?
44. Heb ik een netwerk van journalisten?
45. Wie zijn mogelijke marketingpartners binnen mijn netwerk?
46. Wie zijn mijn strategische partners?
47. Hoe deel ik kennis binnen mijn netwerk?
48. Op welke netwerkevents moet ik aanwezig zijn?
49. Welke netwerkevents ga ik zelf organiseren?
Klantenbeleving
50. Welke acties zet ik in voor de verkoop?
51. Hoe vraag ik om de verkoop?
52. Wat doe ik na de verkoop?
53. Hoe maak ik van klanten ambassadeurs?
54. Welke tools heb ik nodig om het hart van de klant te raken?
Budget
55. Wat zijn mijn financiële middelen?
Resultaat
56. Heb ik een duidelijk en meetbaar marketingdoel?
57. Hoe meet ik de resultaten van mijn acties?
58. Hoe meet ik de kwaliteit van de ‘leads’ die uit mijn acties komen?
59. Als de resultaten tegenvallen, hoe los ik dit dan op?
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Succes:
60. Saboteer ik mijn succes door bijvoorbeeld niet consistent of
gemotiveerd te zijn? Raak ik verveeld of voel ik me overweldigd?

BONUSVRAGEN
8 vragen om jezelf te stellen zodat je je acties succesvol kunt inzetten
1. Wie wil ik benaderen?
2. Wanneer wil ik dat doen?
3. Wat wil ik vertellen?
4. Hoe ga ik die lezers bereiken?
5. Wat wil ik dat ze doen?
6. Wat wil ik dat het oplevert?
7. Wat mag het kosten?
8. Hoe meet ik het succes?
IK HOOP JE MET DEZE VRAGEN AAN HET DENKEN
TE ZETTEN.
OP WELKE VLAKKEN BEN JE AL GOED BEZIG?
WAAR IS ER RUIMTE VOOR VERBETERING?
WAAR ONTBREEKT BIJ JOU DE KENNIS?
MET DEZE CRUCIALE MARKETINGVRAGEN KRIJG JE
EEN GOED OVERZICHT VAN WAAR JE STAAT.
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DIGITAAL KOFFIE DRINKEN
Heb ik je gemotiveerd, maar weet je niet zo goed waar je moet
beginnen?
Waren een aantal vragen een uitdaging voor je?
Heb je alles ingevuld maar ontbreken de inzichten nog.
Dan kan ik je helpen.
In een persoonlijk gesprek kan ik je advies op maat geven.
Ik zal ingaan op jouw specifieke vragen en kan je ideeën geven wat
volgende stappen zouden kunnen zijn in je boekmarketing.
Tijdens het gesprek krijg je niet alleen duidelijkheid maar ook minimaal
drie tips waar je meteen mee aan de slag kunt.
Wil jij voor jezelf je doelen helder krijgen en een focus aanbrengen in je
losse acties en daarmee je impact vergroten?
Neem dan contact op.
Boek hier je afspraak.
Drinken wij binnenkort samen
een digitaal kopje koffie?

Liefs,

Helga
Je Bookmarketing Friend Forever
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ZIJN WE AL GECONNECT?
Heb je de smaak te pakken en wil je verder werken aan je boekmarketing
dan vind je meer tips op mijn Facebookpagina: Succes boeken met je
boek of op mijn website www.succesboekenmetjeboek.nl
Join me on social media, so I can join you.
________________________________________________________________________
Over Helga Aerssens
Sales & Marketing expert, trainer, coach, ondernemer, schrijver en
Bookmarketing Friend Forever.
Begin maart 2020 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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