
De 60 Minuten Ad Sprint Deel 2

Conversie Club Download



● Invalshoeken Brainstorm - 10 min. (Ad sprint deel 1)

● [6] Hooks - 15 min. (Ad sprint deel 1)

● [6] ads stories uitschrijven - 25 min. (Ad sprint deel 2)

● Aanbod/CTA - 5 min. (Ad sprint deel 2)

○ Aanbod uitleg hetzelfde

○ CTA hetzelfde

● Editing/ FB Compliance Check - 5 min. (Ad sprint deel 2)

⏰

De 60 Minuten Ad Sprint:



Deel 1: De “Hook” 

het hoofd-idee achter de tekst & aantrekkelijke 
haakjes waarmee je iemands aandacht pakt en 
de advertentietekst “in trekt”



Deel 1: De “Hook” 

het hoofd-idee achter de tekst & aantrekkelijke 
haakjes waarmee je iemands aandacht pakt en 
de advertentietekst “in trekt”

Ad body - deel 2 - 60 min. ad sprint

Story, offer, call to action



Nadat je de aandacht van je doelgroep hebt gepakt, is het de taak van de 

body tekst om “de klik” te verkopen. Door in te spelen op emoties, pijn en 

verlangens. 



Net als voor de hooks geldt ook hier dat verschillende mensen op 

verschillende copy reageren. 

In deze masterclass leer je daarom 6 structuren voor de body tekst: 

3 lange en 3 kortere formats.



Structuur #1 (kort): 

specifiek probleem → gewenst resultaat in vraag bespreken: 

“hoe je …” → hint naar oplossing → klik.



Stressless Dogs:

“Zodra ik de lijn pak om naar buiten te gaan is Senna nergens meer te bekennen. En als we eenmaal 
buiten zijn, denkt ze maar aan 1 ding; zo snel mogelijk naar huis.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn hond zich minder onzeker voelt buiten en onze wandelingen weer leuk 
worden?”

Daar vertel ik je graag meer over..

Klik op de link hieronder om verder te lezen:
https://stresslessdogs.nl/stresslesswandelen/
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Stressless Dogs:

“Zodra ik de lijn pak om naar buiten te gaan is Senna nergens meer te bekennen. En als we eenmaal 
buiten zijn, denkt ze maar aan 1 ding; zo snel mogelijk naar huis.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn hond zich minder onzeker voelt buiten en onze wandelingen weer leuk 
worden?”

Daar vertel ik je graag meer over..

Klik op de link hieronder om verder te lezen:
https://stresslessdogs.nl/stresslesswandelen/

Super specifiek en herkenbaar probleem...

Mensen die dit probleem herkennen 
stellen zichzelf logischerwijs in hun 
hoofd deze vraag...

Dus als je de oplossing biedt is het erg voor 
de hand liggend dat die mensen vervolgens 
klikken...

https://stresslessdogs.nl/stresslesswandelen/


Structuur #2 (kort): 

Vraag over dromen/verlangens → zonder wat doelgroep niet wil 

→ hint naar oplossing → voor wie werkt dit het best? → klik.



Vshred

How did over 1,036,642 women get the bikini body of their dreams? Without…

❌Running on the treadmill for hours everyday…
❌Giving up carbs, chocolate, wine and all the foods they like to eat forever…
❌Following a brutal starvation diet… or even going to the gym at ALL 🤯🤯

They used a simple method to reboot their hormones and fire up the female metabolism.

Best of all? This works great for women over 45.

Get all the details in the short video below… 
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Vshred

How did over 1,036,642 women get the bikini body of their dreams? Without…

❌Running on the treadmill for hours everyday…
❌Giving up carbs, chocolate, wine and all the foods they like to eat forever…
❌Following a brutal starvation diet… or even going to the gym at ALL 🤯🤯

They used a simple method to reboot their hormones and fire up the female metabolism.

Best of all? This works great for women over 45.

Get all the details in the short video below… 

Verlangen...

zonder {{pijn}}...

hint naar oplossing...

benoemd expliciet de doelgroep voor 
wie het goed werkt



Structuur #3 (kort): 

Specifieke symptomen → belofte ontdekking als je verder leest 

→ klik



Stressless Dogs:

Als je een hond hebt die…

🐕 het liefst zo snel mogelijk naar huis wil
🐩 schrikt van geluiden, vreemde voorwerpen of onverwachte situaties
 hard trekt aan de lijn
🐩 blaft naar van alles (honden, katten, fietsers, scooters, auto’s etc.)
🐕 opspringt tegen mensen

Lees dan verder om te ontdekken hoe je van de dagelijkse wandelingen weer het leukste moment van de 
dag maakt:
https://stresslessdogs.nl/stresslesswandelen/

 Liefs,

Amee 🐾
Hondengedragsconsultant & Natural Dog Trainer

Symptomen van het probleem...

Sterke belofte 



Structuur #1 (lang): 

omschrijf “before” situatie / emotie → oplossing zoeken / falen → 

ontdekking → aanbod → klik (evt credibility)



I was embarrassed by my body…

A couple years ago I was so small that I had to quit the high school football team. I was a frustrated skinny kid that was living in the weight room.

But despite working REALLY hard I felt like I was barely making any progress. And I thought…

“there has to be a better way to do this”.

I finally realized the reason I wasn’t making much progress was because I wasn’t training for my specific body type.

Each of us has 1 of 3 different body types… and the best way to get results... or to just look and feel your best… Is to train for your unique body type.

That’s why a couple years ago when we started V Shred… one of the first products we made was a free body type quiz…

So that anyone could quickly pinpoint their unique body type and find out what foods and exercises would work best…

Pretty quickly the body type quiz went viral... and it helped TONS of people improve their body, their health… and their life… for the better.

At this point millions of men and women from all over the world have taken the quiz…

And we would love for you to be next…

You can start the quiz at the link below:

Situatie

Oplossing zoeken maar zonder succes...

Ontdekking

Credibility

Aanbod

Call to action



Structuur #2 (lang): 

Doel → pogingen / adviezen die niet werken → a ha moment: 

hierom werkt alles niet en dit werkt wel → proof → aanbod → klik



“Help! Ik wil ook zo graag online verkopen en mijn business opschalen maar krijg mijn ads niet aan de praat”
 
“Je moet meer retargeten...”
“Je moet het algoritme hacken...” 
“Lookalike audience 1% moet je doen…”

Maar ik merk er helemaal niks van… Met mijn huidige ad spend is het onmogelijk om überhaupt break-even te draaien. Ook deze week heb ik de 
boodschappen van Mark Zuckerberg betaald en bijt ik zelf op een droog houtje.
 
"blijkbaar werkt dit niet voor mijn branche" dacht ik terwijl ik op het punt stond het op te geven.

Totdat ik in een Facebook groep de post van 1 van mijn concurrenten voorbij zag komen:
“Wauw, die Facebook ads gaan als een trein zeg! voor iedere euro die ik erin stop komt er 8 euro uit.”

Yeah sure dacht ik toen ik het las.

Helemaal toen ik zijn screenshot bij de post bekeek:
targeting: mannen tussen de 30 en 50… that’s it?!

dit kan niet waar zijn… toch?

Ik besloot om even sneaky naar de ads van die concurrent te kijken…

En voordat ik het wist was ik bezig met het inloggen op m’n bank.

(...)

Doel / verlangen

Bijna opgeven...

Deel 1 
van 2



(...)
“Heeft hij me nou zojuist binnen 10 min. overgehaald om een aankoop te doen?”

ZONDER retargeting fratsen.
ZONDER algoritme hacks
en zelfs ZONDER lookalike audiences.

Ik realiseerde me ineens waarom dat van mij niet werkte:
Het gaat om WAT je communiceert. 
Om de inhoud, niet de fratsen.

Als ik het nu zeg denk ik “duh, logisch”.

Want voorheen waren mijn ads te vergelijken met een postbode die met de mooiste bus de hoek om komt…
Maar die een dodelijk saaie brief aflevert die niemand wil lezen.

Terwijl mijn concurrent zonder fratsen “gewoon” een waanzinnig goede, overtuigende brief bezorgd die precies de juiste snaar raakt en mensen tot 
aankoop over laat gaan.

Sinds ik focus op de tekst ipv op de fratsen krijg ik voor iedere euro die ik in Facebook ads investeer tenminste 5 euro terug. 

Met de winstgevende schrijfmethode die ik nu toepas creëer ik in 1 uur tijd alle winstgevende ads die ik voor de komende 6-8 weken nodig heb.

Het heet “De 60 Minuten Ad Sprint”. 

Door deze methode betaal ik nu maar al te graag de boodschappen van Mr. Zuckerberg, omdat daar vervolgens mijn complete inkomen én die 
vakantie naar de Malediven voor terugkomt.

Wil jij (...) klik dan op de link hieronder om meer te ontdekken over de 60 Minuten Ad Sprint:
LINK.

A Há!

vergelijking om a ha 
moment te illustreren

proof

aanbod & klik...

Deel 2 
van 2



Structuur #3 (lang): 

situatie → conflict → oplossing → moraal → aanbod → klik



Van 0 naar 1000+ leden en honderden verkopen met een Facebook groep in enkele maanden? Zo deed Lara het!

Een paar maanden geleden kwam ik met Lara in contact. Zij was toen net begonnen met haar Facebook Groep “Lara’s Angels”, waarmee zij vrouwen helpt op het gebied van dating.

Het ging niet goed met de groep. Er kwamen nauwelijks groepsleden bij en er was vrijwel geen activiteit in de groep. Er werden geen vragen gesteld of reacties geplaatst, ondanks de super 
waardevolle content...

Dit is overigens voor veel experts een probleem...

Als je als expert een enorme lading aan waarde deelt, die voor jouw doelgroep maar nauwelijks te bevatten is, dan haken mensen af omdat het “too much” is. Als het voor mensen niet precies 
duidelijk is wat zij als eerst moeten doen om een probleem op te lossen, doen zij liever niks. Niks doen voelt immers veiliger dan iets verkeerd doen… (paradox of choices)

Een gevolg van weinig interactie in de groep is dat Fb je groep niet aan nieuwe mensen aanbeveelt. Hierdoor komen er geen nieuwe groepsleden bij en dat betekent dat je groep niet groeit...

Ik vertelde Lara over mijn workshop Tribe Leader, waarin ik je in 2 uur leer hoe je jouw community in een Facebook groep activeert en organisch laat groeien. Ze besloot mee te doen.

In de workshop leerde Lara precies wat er niet goed ging en wat ze kon verbeteren. Simpele aanpassingen in bijvoorbeeld de groepsnaam en instellingen zorgden al snel voor meer groei en 
zichtbaarheid.

Lara heeft alles snel geïmplementeerd en consistent uitgevoerd. In 2 maanden heeft dat tot de volgende resultaten geleid:

🔥 1000+ leden in haar groep. Stuk voor stuk potentiële klanten.
🔥 2 programma's gelanceerd, die samen 120x zijn verkocht.
🔥 €20.000 omzet!!

Omdat zij door deze grote groep nu ook gezien wordt als een autoriteit op gebied van dating is ze geïnterviewd door de Vrouw (Telegraaf) over haar vakgebied. Je kunt je voorstellen wat dat voor 
het verloop van haar carrière gaat betekenen.

Op emotioneel gebied was de verandering die deze workshop teweeg heeft gebracht nog veel waardevoller. Van onzekere ondernemer naar zelfverzekerde autoriteit. De onzekerheid dat het 
ondernemen misschien toch plaats zou moeten maken voor een fulltime werkgever is volledig van tafel.

Laat 2020 het jaar zijn dat jij ook jouw community gaat leiden en jezelf als expert positioneert, en hiermee geld verdient!

Schrijf je in voor de Tribe Leader workshop!

situatie

probleem /conflict

oplossing

moraal: een community verandert je leven 

call to action / klik



Aanbod: 

(Belangrijkste) Bullets onder elkaar...



Deel 1: De “Hook” 

het hoofd-idee achter de tekst & aantrekkelijke 
haakjes waarmee je iemands aandacht pakt en 
de advertentietekst “in trekt”

Tai Lopez

𝐈'𝐥𝐥 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟏 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞...

𝐅𝐎𝐑 𝐅𝐑𝐄𝐄. 

𝐀𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐨𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭:

✅ How to get people to desire your product 
✅ How to educate them about what you sell 
✅ How to become the preferred choice vs. your competition 
✅ How to take advantage of the latest advertising tools 
✅ How to scale your sales as much as possible
✅ And so much more

⌛ This is a very rare opportunity that won't stay available for much longer.

⌛ Stop waiting around. It's now or never.

𝐆𝐨 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟏 𝐟𝐨𝐫 $𝟎:



Het is een complete training inclusief:

📕 Het Persoonlijk Leiderschap voor Ondernemers ebook
🏆 De Impact Leader Masterclass
🎙 De 4-delige Audiotraining
 - Audio training 1: Online ondernemen
 - Audio training 2: Vrouwelijk leiderschap en geld verdienen
 - Audio training 3: Persoonlijke ontwikkeling
 - Audio training 4: Start Before You’re Ready Over hoe jij een vliegende start maakt, ook als je er nog 
(helemaal) niet klaar voor bent.
⭐ Plus -- bijbehorende werkboeken. waarmee je meteen in de actie-stand wordt gezet.

Al het bovenstaande geef ik tijdelijk gratis weg. en kost je nu dus €0,00.
Zodat ook jij net als Saskia nog veel meer je grootsheid, je licht en jouw impact gaat verspreiden.

Klik op de link hieronder, geef je op en start meteen.



Facebook ads voorwaarden voor succes...



Check/Edit *voorwaarden om dit te laten werken*

1 specifiek probleem - (paradijs/hel - gemiddelde dag / emotie)

1 concreet gewenst resultaat (dus NIET: “gelukkiger zijn”)

1 duidelijke call to action (open loop… “om verder te lezen”)

1 ZONDER datgene wat ze écht niet willen (de “deal breaker” voorwaarden)

1 specifieke doelgroep (“zelfs voor...” - lat voor succes laag leggen)



Verschillende Hooks aansluiten aan je bodytekst...



 
“Je moet meer retargeten...”
“Je moet het algoritme hacken...” 
“Lookalike audience 1% moet je doen…”

Maar ik merk er helemaal niks van… Met mijn huidige ad spend is het onmogelijk om überhaupt break-even te draaien. Ook deze week heb ik de 
boodschappen van Mark Zuckerberg betaald en bijt ik zelf op een droog houtje.
 
"blijkbaar werkt dit niet voor mijn branche" dacht ik terwijl ik op het punt stond het op te geven.

Totdat ik in een Facebook groep de post van 1 van mijn concurrenten voorbij zag komen:
“Wauw, die Facebook ads gaan als een trein zeg! voor iedere euro die ik erin stop komt er 8 euro uit.”

Yeah sure dacht ik toen ik het las.

Helemaal toen ik zijn screenshot bij de post bekeek:
targeting: mannen tussen de 30 en 50… that’s it?!

dit kan niet waar zijn… toch?

Ik besloot om even sneaky naar de ads van die concurrent te kijken…

En voordat ik het wist was ik bezig met het inloggen op m’n bank.

(...)

“Help! Ik wil ook zo graag online verkopen en mijn business opschalen maar krijg mijn ads niet aan de praat”



 
“Je moet meer retargeten...”
“Je moet het algoritme hacken...” 
“Lookalike audience 1% moet je doen…”

Maar ik merk er helemaal niks van… Met mijn huidige ad spend is het onmogelijk om überhaupt break-even te draaien. Ook deze week heb ik de 
boodschappen van Mark Zuckerberg betaald en bijt ik zelf op een droog houtje.
 
"blijkbaar werkt dit niet voor mijn branche" dacht ik terwijl ik op het punt stond het op te geven.

Totdat ik in een Facebook groep de post van 1 van mijn concurrenten voorbij zag komen:
“Wauw, die Facebook ads gaan als een trein zeg! voor iedere euro die ik erin stop komt er 8 euro uit.”

Yeah sure dacht ik toen ik het las.

Helemaal toen ik zijn screenshot bij de post bekeek:
targeting: mannen tussen de 30 en 50… that’s it?!

dit kan niet waar zijn… toch?

Ik besloot om even sneaky naar de ads van die concurrent te kijken…

En voordat ik het wist was ik bezig met het inloggen op m’n bank.

(...)

“Wist je dat van alle ondernemers die geld stoppen in facebook ads slechts 15% er vervolgens meer geld uit terugkrijgen?”

De manier waarop je dit volgens de meeste mensen tegen kan gaan is...



 
“Je moet meer retargeten...”
“Je moet het algoritme hacken...” 
“Lookalike audience 1% moet je doen…”

Maar ik merk er helemaal niks van… Met mijn huidige ad spend is het onmogelijk om überhaupt break-even te draaien. Ook deze week heb ik de 
boodschappen van Mark Zuckerberg betaald en bijt ik zelf op een droog houtje.
 
"blijkbaar werkt dit niet voor mijn branche" dacht ik terwijl ik op het punt stond het op te geven.

Totdat ik in een Facebook groep de post van 1 van mijn concurrenten voorbij zag komen:
“Wauw, die Facebook ads gaan als een trein zeg! voor iedere euro die ik erin stop komt er 8 euro uit.”

Yeah sure dacht ik toen ik het las.

Helemaal toen ik zijn screenshot bij de post bekeek:
targeting: mannen tussen de 30 en 50… that’s it?!

dit kan niet waar zijn… toch?

Ik besloot om even sneaky naar de ads van die concurrent te kijken…

En voordat ik het wist was ik bezig met het inloggen op m’n bank.

(...)

Facebook ads is NU interessanter dan ooit, voornamelijk omdat de meeste “concurrentie” geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.

Je hoort dan ook vaak... 



 
“Je moet meer retargeten...”
“Je moet het algoritme hacken...” 
“Lookalike audience 1% moet je doen…”

Maar ik merk er helemaal niks van… Met mijn huidige ad spend is het onmogelijk om überhaupt break-even te draaien. Ook deze week heb ik de 
boodschappen van Mark Zuckerberg betaald en bijt ik zelf op een droog houtje.
 
"blijkbaar werkt dit niet voor mijn branche" dacht ik terwijl ik op het punt stond het op te geven.

Totdat ik in een Facebook groep de post van 1 van mijn concurrenten voorbij zag komen:
“Wauw, die Facebook ads gaan als een trein zeg! voor iedere euro die ik erin stop komt er 8 euro uit.”

Yeah sure dacht ik toen ik het las.

Helemaal toen ik zijn screenshot bij de post bekeek:
targeting: mannen tussen de 30 en 50… that’s it?!

dit kan niet waar zijn… toch?

Ik besloot om even sneaky naar de ads van die concurrent te kijken…

En voordat ik het wist was ik bezig met het inloggen op m’n bank.

(...)

gekke vraag; hoeveel geld ga je nog overmaken naar FB zonder dat je daar zelf iets noemenswaardigs aan overhoud?

Dat vroeg ik me enige tijd geleden ook af en ik probeerde echt alle trucs die me werden aangeraden…
Ze zeiden:



Facebook compliance check...



Biggie: FB compliance

- beloftes/garanties (geen concrete resultaten noemen die zij behalen)
- hebben over geld
- te direct zijn (teveel je/jij, aanspreken op bepaalde kenmerken)
- negatief beeld geven
- https://www.facebook.com/policies/ads


