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Opvolg-email-serie na 
downloaden van de weggever 
De opvolg-email-serie begint op de dag van het invullen van de 
opt-in om de weggever te verkrijgen. Deze serie staat los van de e-
mails die betrekking hebben op een dubbele opt in of op e-mail 
verificatie.  

0 dagen na invullen 
Zorg voor snelle en nette aflevering. Stuur een mail met nogmaals 
de toegang tot de weggever. In deze mail feliciteer je de lezer en 
je geeft aan dat hiermee de eerste stap is gezet op weg naar het 
waarmaken van haar droom.  

Interessant is om jezelf voor te stellen aan de lezer. Je kunt 
beginnen met: 

“Wie ben ik om jou dit te leren”  
En dan vertel je een klein beetje over je achtergronden en je 
drijfveren. 

2 dagen na invullen 
Maak een begin met interactie. Stuur een mail met de vraag of de 
lezer plezier heeft van de weggever. Haal eventueel een 
onderdeeltje uit de weggever naar voren, geef je mening daarover 
en vraag of de lezer ook deze mening heeft, of misschien een 
andere? 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Dit is ook de eerste mail waarin je een Call-to-Action (CTA) 
opneemt. Je vraagt de lezer om een bepaalde actie uit te voeren. 
Bijvoorbeeld om een gratis kennismaking bij jou aan te vragen. In 
deze opvolg-email-serie dring je niet aan om je product te kopen.

4 dagen na invullen 
De snelle tip.  
Stuur een mail waarin je aangeeft dat de weggever een tip bevat 
(op blz xx of in hoofdstuk xx). Spoor de lezer aan om de tip in de 
praktijk te brengen en vraag naar de resultaten.  
Ook nu weer (dezelfde) CTA toevoegen.  

6 dagen na invullen 
De case study. Beschrijf een klant uit jouw praktijk en laat zien 
welke resultaten zij heeft behaald. Als het mag kun je de echte 
naam noemen, anders vermeld je erbij dat de naam is gewijzigd op 
verzoek van de betreffende klant.  
En eindig weer met dezelfde CTA.  

7 dagen na invullen 
Even porren. Vertel de lezer dat als ze blijft wachten en geen 
stappen zet, alles bij het oude zal blijven. En je gunt haar alle 
succes die mogelijk is. Spoor aan om stappen te zetten. Spoor aan 
om gebruik te maken van je CTA. 
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