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Doel en werkwijze van de Deadline

Doel: geef mensen een reden om NU te kopen.

Urgentie … we hebben het allemaal nodig. Ons brein stelt graag uit.
Zeker als het om verandering gaat en om geld uitgeven. 
Het is belangrijk om dat steeds te beseffen. 
Daarbij geldt ook deze: hoe langer iemand wacht (kan wachten) hoe
groter de kans dat er NIET gekocht wordt.
En dus moeten we dan ook met een goede reden komen waarom
dit het juiste moment is om een (koop)besluit te nemen. 
Daarom is creëren van urgentie een heel effectief middel om je
omzet te verhogen. Het gaat er dus om dat je mensen stimuleert
om op korte termijn een beslissing te nemen. En dat doe je door
met deadlines te werken.

De ervaring leert dat mensen zichzelf snel wat op de mouw spelden.
Stel, ze lezen je aanbod op je website, zijn best geïnteresseerd, maar
geven zich altijd bedenktijd. En ga zelf maar eens na, wat is dan de
trigger om het wel te doen? Je kunt daardoor soms heel lang een
dienst op je website hebben staan, zonder dat het gekocht wordt.
Pas als je met een deadline gaat werken, zul je een flink verschil
ervaren.

Een deadline kun je creëren door:

Een bepaald instapmoment. Een training, cursus of workshop
heeft vaak een datum. Dat is al een soort deadline. Maar dan
nog … je wilt graag ruim voor die datum al zeker weten dat je
genoeg deelnemers hebt. 
Dus kun je met een Early Bird korting werken die een bepaalde
deadline kent.

Je kunt ook een e-mailcampagne opzetten naar je e-maillijst.
Speciaal voor de lezers van mijn nieuwsbrief gaf ik in de zomer
een korting op mijn losse cursussen. 
Daar gaf ik 3 weken voor en mijn laatste e-mail waarin ik heel
specifiek de deadline aangaf, zorgde voor een fijn aantal
verkopen.
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Dealbreaker

Als jij jouw aanbod doet na een workshop of webinar, dan is de
energie hoog. Natuurlijk geef je mensen wel de tijd om een besluit
te nemen, afhankelijk van de hoogte van het bedrag: 24 uur of
maximaal 48 uur. 
Toch zullen er een aantal mensen zijn die eigenlijk allang weten dat
ze dit willen. Het is dan zonde dat je net deze groep op dat moment
niet over de streep kunt trekken. Want ook zij zullen snel denken: dit
is gaaf, maar ik heb nog even om na te denken. 

Met de techniek ‘dealbreaker’ zorg je dat je ook een directe bonus
aanbiedt die alleen geldt voor dat moment. Dus voor de snelle
beslissers. De andere bonussen (en/of korting) gelden 24 of 48 uur,
maar je geeft 1 gave bonus weg aan die mensen die snel een besluit
nemen.


