
Het succes zit in je koppie copy| Schrijven voor het Brein 



In de komende 45 minuten:

Leer jij hoe het brein werkt 

Ga je “gewenst gedrag” ontwerpen in alle stappen van de klantreis

Ontdek je de kracht van de principes van Robert Cialdini 

Leer je hoe je met de Hobson+1 meer reacties krijgt 

Pas je de dialoogmethode van Vögele toe 

Weet jij hoe je copy kunt beoordelen voor online succes

Ga je (met je team) optimalisatie structureel op de agenda zetten 





De conversie piramide



Robert Beno Cialdini



Online verleiden start al in Google



Online verleiden start al in Google



Online verleiden start al in Google



Hoe werkt het beïnvloeden van het brein?



95% is onbewust gedrag

We hebben niet de energie, niet het vermogen om alle beslissingen te 
overwegen. Zo’n 95% van alle beslissingen die we nemen, nemen we 
onbewust. 

Meer prikkels, meer (marketing)boodschappen maar minder aandacht. 

Leer hoe je bewust het onbewuste brein van jouw bezoeker kan 
overtuigen. Hoe krijg je eerder een (kleine) ”ja” op jouw verzoek!





De samenvatting



Wat is de uitkomst van deze som?

1 + 4 =



Dit voelt goed



Dit voelt goed



Wat is de uitkomst van deze som?

17 x 24 – 4 =



17 x 24 – 4 =



Don’t make me think



Hoe ontwerp je gedrag?



BJ Fogg Behavior Model 



We gaan gedrag ontwerpen

• Beschrijf de huidige situatie (wat zeggen de cijfers). Kruip in de huid van je lezer. 

• Beschrijf het gewenste gedrag (maak het SMART). Hoe meet je succes? 

• Wat kan beter en hoe? B=MAT+rU
Hoe kan je de motivatie verhogen? (M = Motivation)
Kan ik het makkelijk uitvoeren? Kan het eenvoudiger? (A = Ability)
Is er een duidelijke trigger aanwezig? (T= Trigger)
Hoe kunnen we de onzekerheid verminderen? (+rU)



Concreet vertaalt naar



Definieer gewenste uitkomst én gedrag



Call to action



Hobson +1



Onzekerheid verminderen 



reduce Uncertainty



reduce Uncertainty



Motivatie verhogen en frictie verlagen



Stuur eerst de kijkrichting



AI eyetracking tools 



Informatie leidt tot analyse. Emotie tot gedrag



Duidelijk, volledig, verleidelijk



Duidelijk, volledig, verleidelijk



Copy is 2x keer belangrijker design



De dialoogmethode van Vögele



Van monoloog naar dialoog



Van monoloog naar dialoog



Doe de Cialdini check



Ach, die principes van Cialdini 



Powerwords. 1 x KHW 2 x KHK vragen



Welke inzichten neem je mee?

Mijn inzichten:

1._____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________



Martin, heb je nog een call to action?



Ja, komt ie 



Meld je binnen 48 uur aan

Je betaalt net als iedereen 179,- euro. Ook op Black Friday J

Je haakt 14 oktober aan bij je 1ste online review masterclass (10.00 - 12.00 uur) 

Je krijgt een jaar lang toegang tot de e-learning + 4 online review masterclasses. Dat 
is nog geen 50 cent per dag. 

Je maakt kans op 1 van de 3 persoonlijke en op maat online review masterclasses 
voor jezelf of team ter waarde van 395,- euro. 

Ga naar: Schrijvenvoorhetbrein.nl en meld je vandaag aan. Individueel of met je 
team en zet Mixed Emotions Live in het opmerkingenveld. 

* garanties uit het verleden bieden garanties voor de toekomst. Maar je moet het wel even doen. Tekst op de agenda 
zetten en afspraken met jezelf serieus nemen. 



Bedankt voor jullie aandacht! 

https://linktr.ee/

https://linktr.ee/martinvankranenburg

https://linktr.ee/martinvankranenburg

