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Eén van de snelste, maar ook leukste manieren om je mailinglijst te doen groeien, is om iets van waarde te geven 
in ruil voor een emailadres. Een freebie hoeft niets groots te zijn, maar het moet wel waarde bevatten. Het liefste 
neem je 1 specifiek probleem waar jij jouw oplossing voor geeft. 
 
Hier zijn alvast heel wat ideetjes voor jou.    
  

1. Een AUDIO. Heel veel mensen houden ervan om naar audio’s te luisteren. In de file, tijdens het hardlopen of 

het wandelen met de hond of zelfs gewoon tijdens de afwas.  

2. Een PDF e-book met een stappenplan. 

3. Een mini cursus met bruikbare tips en informatie. 

4. Een email serie die je aanmelders doorheen een stappenplan neemt. 

5. Een video of video serie. Videos zijn enorm geliefd. Zorg dat je steeds korte videos maakt (onder de 3 

minuten). 

6. Een recept : Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als een ebook PDF maar je noemt het gewoon anders – Het 

recept voor een succesvolle business – Het recept voor natuurlijk afslanken … 

7. Een checklist. Ik ben zelf dol op lijstjes en ook in mijn eigen cursussen heb ik verschillende checklists 

gemaakt – en eerlijk: ik gebruik die checklists altijd opnieuw bijvoorbeeld een blogchecklist, een salespagina 

checklist, … 
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8. Een lijst met plugins, tools, apps rond een bepaald thema. 

9. De recording van je beste webinar. 

10. Een kopersgids  

11. Een korting op je producten.  

12. Een aantal weken/maanden een gratis abonnement. 

13. Het eerste hoofdstuk van je boek. 

14. De eerste module van je cursus. 

15. Een case study 

16. Een blik achter de schermen  

17. Een grote tips lijst – voorbeeld 50 ideetjes voor jouw sociale media posts of 25 tips om af te slanken op een 

natuurlijke manier. Ga echt voor een lange lijst.  

18. Een poster. 

19. Een infographic. 

20. Tracking werkbladen (in excel) – bijvoorbeeld om je eetpatroon in te vullen, of om je gewicht bij te houden, 

of om je blogkalender op te maken, … 

21. Een werkboek  
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22. Een wedstrijd die je bijvoorbeeld elke maand opnieuw houdt waarbij je een product of cursus weggeeft. 

23. Een gratis consult – Dit is een freebie die erg goed werkt, maar zelf zou ik dit niet kiezen als ‘hoofd’freebie 

omdat ik graag heb dat de freebie die ik overal rondstrooi op automatische piloot converteert. 

24. De 2de helft van een artikel. Dit noemt content upgrade en je maakt ze warm in je blog maar willen ze meer 

informatie dan volgt de optin. 

25. De recording van een interview met een expert. 

26. Een starterskit 

27. Een live workshop 

28. Een Quiz 

29. Een challenge 

30. Jouw Rolodex – dit kan interessant zijn want goede connecties/leveranciers uitzoeken kan een tijdrovende 

job zijn. 
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