
Leadgeneratie | Impact Programma

Je leidt duizenden bezoekers naar je website, elke dag weer. Maar 
hoe weet je nu of je het maximale uit hun potentie haalt? Hoe weet je 
zeker dat je effectief inkomsten verkrijgt uit dit webverkeer? Het 
antwoord is dat je op het juiste moment met je potentiële klanten 
verbindt: wanneer ze op je website aan het rondkijken zijn. Dit kan je 
effectief bereiken door een Chat widget en WhatsApp Business 
knoppen toe te voegen.



Personeel in je digitale showroom neerzetten komt meer bij kijken 
dan simpelweg een widget op je website te plaatsen. Je moet ervoor 
zorgen dat je een optimale ‘altijd online’ gebruikerservaring aanbiedt 
- een dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar het genereren van 
verkoopleads maximaliseert.



Wij zijn er om je te helpen dat doel te behalen. Heb je behoefte aan 
een gegarandeerde impact voor je organisatie? Zo snel mogelijk? Wij 
helpen je met ons gestructureerde, zes maanden durende Impact 
Programma. 



In dit programma werk je samen met een Web1on1 expert in de 
implementatie, optimalisatie, analyse en uiteindelijk het behalen van 
je chat leadgeneratie doelen.



Zo ziet dat eruit:


1

Leadgeneratie

doel behaald

Onboarding 
jouw personeel

Conversie-
optimalisatie

Chatbot 
leads

WhatsApp 
leads

Live Chat 
leads

Kick-off 
meeting

0 Volgende impact63 4 51 2



Chat leads Whatsapp leads Eigen team leads
Conversieratio 
optimalisatie

Doel

Belangrijkste 
statistieken

Stadium Kick-off Live Chat Activatie

---

WhatsApp Business 
Applicatie


Live Chat is opgezet 
en geconfigureerd 
voor leadgeneratie

Introductie van het 
programma en 
toewijzen van eerste 
taak



WhatsApp Business 
account is 
goedgekeurd (door 
Meta) en 
geconfigureerd voor 
leadgeneratie



Website “bezoek naar 
leads” conversie is 
gemaximaliseerd met 
chatbots en CTA’s 
optimalisaties


Het initiële “Leads 
per maand” doel is 
behaald

WhatsApp Business 
Activatie

---

Conversie-
optimalisatie 
(chatbots / CTAs)


Onboarden van je 
eigen team om te 
chatten (Optioneel)



Optimaliseren 
(gebaseerd op data)
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Voortgangs-
meeting

1x 4x (wekelijks) 4x (wekelijks) 4x (wekelijks) 3x (maandelijks)

Starttijdsbestek 0-30 dagen 30-60 dagen 60-90 dagen 90-180 dagen

Doelen van dit programma:

Meer informatie over het Impact Programma:

Een Web1on1 expert zal het success van het Impact Programma 
leiden. Onze rol uit zich als volgt:

•


•


•


•


•

Projectbeheer van het Impact Programma


Configureren van je Web1on1 account aan jouw wensen


Opzetten van lead-naar-CRM of LMS integratie


Delen van best practices van succesvolle klanten (en valkuilen)


Aanreiken van een lijst met actiepunten die per stadium 
toegepast kunnen worden

• Tijdens onze meetings 
begeleiden we je volledig 
door het proces en de 
vervolgstappen.

Geen zorgen

•

•

“Webverkeer naar Chat 
conversieratio van 0,6%” 


“Chat naar Lead 
conversieratio van 60%”


“Chat Lead naar verkochte 
auto conversieratio van 
22%”



Realistische doelen van 
een Impact Programma:

•
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Jouw rol in het Impact Programma:

Hoe voeren we dit project uit?

Je krijgt toegang tot een online project management platform 
( ) waarin je acties kan coördineren en de 
voortgang kan volgen. Tijdens onze meetings begeleiden we je door 
het proces en de vervolgstappen.

preview van het project

Kosten programma

Je kunt het Leadgeneratie - Impact Programma bestellen in onze App 
( ).



Vragen? 

Abonnementen sectie

Boek een meeting met een messaging consultant

•





•


•


•


•



•

Aanstellen van een Champion binnen je bedrijf die:

Fungeert als project manager


Toegewezen taken uitvoert binnen het overeengekomen tijdsbestek


Deelneemt aan meetings

Een senior manager die het project ondersteunt en wegversperringen 
verwijdert.

Aanstellen van een uitvoerend sponsor

Het volledige Impact Programma zal een tijdsinvestering zijn voor je 
Champion van ongeveer 12 uur aan meetings, plus 12 uur aan het 
coördineren van interne taken, wat neerkomt op een totaal van 24 
uur in een periode van zes maanden.



Het resultaat? Aan het einde van het programma zal je chat 
leadgeneratie op de automatische piloot staan en ben je in staat om 
progressie te meten en aanpassingen te maken.

Optie 1:


Optie 2:

Zes maandelijkse termijnen van €600


Bespaar 15% met een eenmalige vooruitbetaling van €3.000

https://app.asana.com/read-only/Client-name-x--Impact-Program---Playbook--TMP/19660415105079/787d53a984452a536b66a063df74c494/list
https://app.web1on1.chat/login?next=/organizations/plans
https://www.web1on1.chat/nl/consult/
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