Affiliate Marketing 7 Stappenplan
Hiervoor je ligt jouw persoonlijke affiliate marketing 7 Stappenplan.
Wanneer jij aan de slag gaat met het onderstaande Stappenplan. En dit Stappenplan
DAADWERKELIJK uit gaat voeren. Dan ga jij het met het juiste doorzettingsvermogen voor
elkaar krijgen om een winstgevende affiliate website op te zetten.
Het onderstaande Stappenplan is EXACT hetzelfde plan als wat ik gebruik(te) om mijn 10K
p/m business op te zetten en te onderhouden.
Moeilijk is het niet. Sterker nog, het is verrassend makkelijk.
Het enige wat je hoeft te doen is deze stappen uitvoeren, en door blijven zetten.
Wees niet de 99% die na twee weken al opgeeft. Dan hoor je bij de losers die geen geld
verdienen.
Wees de 1% die door blijft gaan, dan hoor je bij de winnaars die nooit meer voor een baas
hoeven te werken.
Wanneer jij hier actief mee aan de slag gaat.- en dit blijft doen - dan weet ik 100% zeker dat
er mooie dingen voor je staan te gebeuren. Dat beloof ik je.
Jacko Meijaard
Internetsuccesgids.nl

Stap 1 Niche
Kies een niche waarin je een website wilt gaan bouwen.
De bekendste niches zijn:

- Gezondheid
- Fitness
- Hobby (muziek, klussen etc.)
- Business/Financieel
- Liefde & Adult
- Persoonlijke ontwikkeling
Mijn advies is om een niche te kiezen waar je zelf enige ‘feeling’ mee hebt, zodat je je makkelijker in
de doelgroep en in het product kunt verplaatsen.

Stap 2 Product
Kies welk product je gaat promoten. In PayPro en Daisycon zijn er honderden producten die je kunt
promoten.
Dingen waar je op moet letten:
- Hoe goed verkoopt het product?
- Hoeveel concurrentie is er?
- Is het product beschikbaar voor lange termijn?
- Heeft het product (gekoppelde) upsells?

Stap 3 Domein
Registreer een passende domeinnaam.
Belangrijk is dat de domeinnaam spreekt bij de niche waarin je gaat. Hou de domeinnaam zo kort
mogelijk. Hierdoor straal je autoriteit uit.
Een voorbeeld is fitplek.nl. Lekker kort, en geeft direct aan waar de site over gaat.

Stap 4 CMS
Installeer een CMS op je domein.
Hierdoor kun je straks content op je website toevoegen.
Hou je nog niet te veel bezig met de opmaak en layout van je website.
Lukt het niet om een CMS (zoals WordPress of het Marketheme) te installeren, neem dan contact op
met je hosting.

Stap 5 Zoektermen
Ga op zoek naar relevante zoektermen waar jouw doelgroep naar op zoek is.
Via SEMRush en KWFinder kun je eenvoudig zien welke zoektermen er voor jouw doelgroep
interessant zijn, en waar je eenvoudig op kunt scoren in Google.

Stap 6 Content
Maak content over de zoektermen die je hebt gevonden. Probeer minimaal elke week een artikel te
schrijven van 1000+ woorden.
Onthoud: de beste content wint.

Stap 7 Finetunen & Opschalen
Je hebt nu de fundering gelegd voor jouw winstgevende affiliate website.
Nu is het een kwestie van je website blijven bijvullen met nieuwe (goede) content, en opschalen door
nieuwe sites te maken.
Het is makkelijk mogelijk om binnen een half jaar een site (= asset) op te bouwen waarmee je 5001000 euro verdiend.
Beeld eens in dat je tien van dit soort sites hebt, of dat je je inkomen per site vergroot.

Blijf leren. Blijf bezig met je site. Blijf de informatie toepassen en vooral:
Geef nooit op.
Je hebt nu de exacte stappen en alle informatie die ik - en vele andere affiliates - heb om
een winstgevende affiliate site op te zetten.
Doe er wat mee.
Wil je meer ontdekken over het opbouwen en promoten van een affiliatesite.
Bekijk dan de internet masterclass webinar (gratis)

