Een blueprint voor ‘Geld verdienen met
jezelf’ in zes stappen.
‘Geld verdienen met jezelf’ helpt je op
verschillende manieren slim geld te verdienen
en kosten te besparen door dingen snel op te
pakken en slim wereldwijd samen te werken.
Aangezien de wereld heel snel gaat is het
belangrijk dat je snel je ideeën kunt uitwerken,
kunt prioriteren, je unieke business model
kiest en snel geld kunt gaan verdienen uit een
of meer extra inkomstenbronnen. Liefst de
volgende dag natuurlijk als dat kan.
Daarom heb ik in het boek een ‘Blueprint in
zes stappen’ opgenomen.
De blueprint.
Als je het boekje openslaat zie je in de
inhoudsopgave verschillende hoofdstukken
achter elkaar staan. Hoofdstuk 6 t/m 11 is de
blueprint waar we het net over hadden. Hieronder zie je ze staan:
6. Doe je huiswerk
7. Kies je projecten
8. Kies je unieke business model
9. Stel je oplossing samen
10. Vermark en verkoop je oplossing
11. Je product of dienst promoten met online marketing
=> Begin weer bij 6.
Als je start, begin je dus bij 6 en loop je snel de verschillende acties met behulp van
de verschillende simpele invuloefeningen en checklists die je bij het boek krijgt. Wat
je voortdurend doet is de activiteiten van hoofdstuk 6 t/m 11 snel doorlopen. Om snel
van een idee tot een concrete inkomstenstroom te komen en snel te kunnen kiezen
tussen de ideeën en mogelijke projecten. Of om na een evaluatie van je huidige
inkomstenstromen naast elkaar ergens mee te stoppen en iets nieuws te kunnen
beginnen wat bij je past en waar klanten voor willen betalen.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een vaste baan hebt met weinig tijd ernaast. Dan
moet je nog zorgvuldiger zijn in het activeren van je 2e bron van inkomsten. Dan kan
het een uitkomst zijn om b.v. een activiteit te kiezen die je gemakkelijk tussendoor
kunt doen. Wat zou dat kunnen zijn in jouw geval?
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