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Alles wat je nodig hebt om goed voorbereid te zijn voor je matchingcall

Michiel  Cremers



Michiel Cremers ging van wonen in een antikraakpand met zwarte schimmel op de muren, naar
miljoenen omzetten, dit alles voor zijn 30e verjaardag, allemaal door de verkoop van digitale
producten in de Nederlandse markt.

Michiel is één van de weinige business coaches die naast het helpen van andere
internetondernemers, nog steeds zelf actief is in de ‘space’ van digitale producten. Hij is mede
verantwoordelijk voor het financieel vrij maken van honderden internet ondernemers in Nederland
en België.

Digitale producten zijn hierbij de sleutel. Laagdrempelige producten zoals eBooks, video cursussen,
groepscoaching en VIP trajecten zijn snel en eenvoudig te maken, en voor de klant van onschatbare
waarde, mits goed gepositioneerd.

Het ‘Jouw Eerste Ton’ traject is de rode draad voor iedere kennis-ondernemer die van zijn of haar
expertise een stabiele bron van inkomsten wil maken en hiermee tot de top 1% grootverdieners wil
toetreden, zonder in de valkuilen te stappen die de meeste ondernemers financieel klein houden.
Je leert de strategieën die nú werken en door Michiel zelf gebruikt worden.

Oprichter van onlineomzet.com en auteur van het boek: “Van 0 tot 100.000, lessen van een digitale
ondernemer”, Michiel Cremers is met 15 jaar ervaring een van de eerste succesvolle internet
ondernemers in digitale producten in Nederland.

Michiel: “Digitale informatieproducten zijn de toekomst, het creëren ervan wordt steeds
eenvoudiger. Maar degene die ze succesvol kan verkopen heeft de wereld aan zijn voeten.”

“Meer dan 1 Miljoen omgezet met uitsluitend digitale producten voor zijn 30e. Oprichter van 3 succesvolle

internetbedrijven”

Michiel  Cremers



Wat gaan we doenWat gaan we doen

Als deelnemer aan het ‘Jouw Eerste Ton’ programma hebben we jouw eerste €100.000 euro omzet
als stip aan de horizon.

Je marketingboodschap
Je doelgroep
Je aanbod
Je prijs

Wij helpen je gedurende het traject bij het helder
krijgen van:

Vervolgens laten we je zien hoe je een
verkooptraject en een marketing machine opzet
waarmee je de juiste mensen kunt aantrekken en
ze geautomatiseerd kunt omzetten in betalende
klanten.

Michiel heeft hiervoor een stappenplan
ontwikkeld, waar hij je in een serie video’s kennis
mee laat maken.

Tijdens wekelijkse coachingsgesprekken begeleiden we je door deze stappen heen, sturen we bij en
denken we met je mee.
We behoeden je voor de valkuilen die Michiel heeft herkend bij vele ondernemers tussen de 0 en
100.000 euro omzet.

Werkt dit voor mij?

Om je te helpen je beslissing te maken over
deelname hebben we hierna enkele video’s
gedeeld en de meest gestelde vragen die we
over deelname krijgen.

Of het ‘Jouw Eerste Ton’ traject ook voor jou
kan werken bepalen we tijdens je
telefonische matchingcall. Daarin gaan we
dieper in op je persoonlijke situatie en
beantwoorden we je eventuele vragen.



hoe bereid je je voor op de call?hoe bereid je je voor op de call?

Heb jij nog geen afspraak gemaakt voor een  1-op-1 Matchingcall met
Michiel, maak dan via DEZE LINK direct een afspraak!

gegarandeerd resultaat!gegarandeerd resultaat!

Klik hier om de video te 
bekijken!

Klik hier om de video te 
bekijken!

Klik hier om de video te bekijken!

https://www.onlineomzet.com/jouw-eerste-ton/
https://www.onlineomzet.com/jouw-eerste-ton/
https://vimeo.com/575806735
https://vimeo.com/575806735
https://player.vimeo.com/video/575806735
https://player.vimeo.com/video/575806735
https://player.vimeo.com/video/575806735
https://player.vimeo.com/video/565669983
https://player.vimeo.com/video/565669983
https://player.vimeo.com/video/565669983


Klik hier om de video te bekijken!

behind the scenes: coaching callbehind the scenes: coaching call

behind the scenes: rondleiding programmabehind the scenes: rondleiding programma

Klik hier om de video te bekijken!

https://player.vimeo.com/video/722354907
https://player.vimeo.com/video/722354907
https://player.vimeo.com/video/722354907
https://player.vimeo.com/video/721400372
https://player.vimeo.com/video/721400372
https://player.vimeo.com/video/721400372


Overtuigd en nog geen afspraak ingepland?
Klik dan HIER en maak direct een afspraak in de agenda! 

 
Wij kijken er naar uit om jou te spreken...

zie hoe rinus & henry vanzie hoe rinus & henry van
droogtrainenacademie hun eerste tondroogtrainenacademie hun eerste ton

binnen haalden.binnen haalden.

Klik hier om de video te bekijken!

https://www.onlineomzet.com/jouw-eerste-ton/
https://www.onlineomzet.com/jouw-eerste-ton/
https://player.vimeo.com/video/403291064
https://player.vimeo.com/video/403291064
https://player.vimeo.com/video/403291064


V: Helpt Michiel bij het bepalen van mijn prijs?
Ja! Je prijsstrategie is een belangrijk onderdeel op weg naar je eerste ton, dit is een van de
onderwerpen die tijdens de coachingsgesprekken regelmatig aan bod komt

V: Leer ik in dit programma hoe ik moet adverteren?
Ja! Michiel laat je zijn eigen up-to-date strategieën zien. Je krijgt toegang tot een volledige cursus
over adverteren waarin je vanaf de basis begeleid wordt bij het bouwen van je eerste campagnes.
Ook kijken we tijdens de coaching calls mee in je accounts en helpen we je hands-on bij het
opschalen van je campagnes

V: Heb ik een bestaande achterban van volgers nodig om mijn aanbod te verkopen?
Nee! Michiel begon met 0 volgers. Tijdens Jouw Eerste Ton leer je hoe je jouw eerste omzet kunt
binnenhalen terwijl je nog aan je volgers bouwt.

V: Is Michiel aanwezig bij de coaching calls?
Er zijn meerdere coaching calls per week, o.a. de Essentials Call, de Advanced Call en de Sales &
Advertising Call. Michiel of zijn hoofd-coach doet de Advanced Call. De Advanced Call is waar we
echt de diepte in gaan op strategisch niveau nadat de stappen van het programma zijn doorlopen.
Soms duurt het enkele weken voordat je klaar bent om aan deze calls deel te nemen.

V: Is Jouw Eerste Ton een cursus? Een coaching programma? Of iets anders?
‘Jouw Eerste Ton’ is een coaching programma waarbij je toegang krijgt tot diverse cursussen,
kant-en-klare funnels, e-mail automations en live begeleiding.

Je doorloopt zelfstandig het cursusmateriaal, neemt deel aan de live-calls voor begeleiding,
gebruikt de downloadbare ingrediënten voor je salestraject gebaseerd op telefonische high-ticket
verkoop.

V: Krijg ik feedback op mijn salesfunnel en -pagina’s, e-mails, teksten, etc.?
Ja! Tijdens de coaching calls krijg je feedback op al je materiaal mits aangeleverd volgens onze
standaarden. Dit betekent niet dat we iedere e-mail, tekst of video van begin tot eind lezen of
kijken. Dat is ook niet nodig om je doel te behalen. In de meeste gevallen is een korte screen-
share tijdens de coaching call voldoende. We kijken dus inderdaad live mee naar je pagina’s,
automations, webinars, video’s en anders sales materiaal

V: Hoe vaak en hoe lang zijn de coaching calls?
We zorgen voor minimaal 1 live contactmoment voor iedere deelnemer per week. Op dit moment
zijn er meerdere coaching calls waaraan je kunt deelnemen per week. Dit kan veranderen omdat
Michiel het programma actief verbetert en kan besluiten calls toe te voegen.
De coaching call duurt ongeveer 2 uur en wordt opgenomen. In de online programma omgeving
kun je de opnames terugkijken.

Veelgestelde vragen over jouwVeelgestelde vragen over jouw  
eerste ton coaching:eerste ton coaching:



V: Hoeveel mensen zijn er bij een coaching call aanwezig? Is er wel genoeg tijd voor mijn
vragen?
We gaan altijd zo lang door tot alle vragen beantwoord zijn tijdens de calls. Het gemiddelde aantal
deelnemers ligt tussen de 5 en de 10. Het is nog niet voorgekomen dat we hiermee in tijdnood
kwamen. We houden de groepsgrootte in de gaten en zorgen dat er extra calls ingepland worden
als dat nodig blijkt.

V: Hoe lang duurt het programma?
Het programma kan op eigen tempo worden doorlopen. We verplichten niemand om een door ons
bepaald tempo aan te houden. Wanneer je stevig doorwerkt kan het programma al voltooid
worden in 8 weken tijd.

V: Wat maakt dit programma anders dan andere programma’s over het maken van
cursussen?
Heel belangrijk is de actieve begeleiding die we bieden aan al onze deelnemers. Dit is geen
cursus, dit is een coachingtraject. Dat betekent dat er andere mensen betrokken zijn bij het
behalen van jouw succes buiten alleen jijzelf.

De meeste cursussen over dit onderwerp worden gemaakt door ondernemers of influencers die
niets anders hebben gedaan dan het verkopen van de boodschap ‘hoe verdien je meer geld’.
Michiel distancieert zich hiervan. Digitale producten zijn zijn vak, hij heeft hierin nog 2 andere
bedrijven die niets met inkomen te maken hebben.

Michiel heeft zijn bedrijven opgebouwd zonder hulp van buitenaf. Zonder een vooraf bestaande
following. Zonder samenwerking met andere grote namen. Kortom zonder voorsprong.

Als je wil leren van één van de besten op dit vlak in de Benelux. Iemand die honderden
ondernemers financieel vrij heeft gemaakt en iemand die alle fluff achterwege laat… Dan is dit
traject voor jou.

V: Moet ik straks gedwongen wachten op het vrijkomen van materiaal met ‘content dripping’?
Nee. Al het materiaal is direct beschikbaar na je inschrijving.
Dit is een Premium coaching traject, daar hoort geen drip-content bij. Wel zit er informatie in van
de frontlinies van de online marketingwereld. Deze informatie is aan verandering onderhevig.

We kijken ernaar uit je te spreken!

Michiel Cremers
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