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Project lanceren 

 

Fases Lancering 
Het project Lanceren bestaat uit verschillende fases. Bij veel mensen is het toewerken naar 

de lancering ook bekend onder de noemers marketing- en sales funnel. Welke fases je 

doorloopt en hoe je hieraan invulling geeft, hangt af van jouw dienst of product en de band 

die je al met potentiële kopers hebt. 

Grofweg zijn de stappen van je lanceertraject: 

1) Aandacht trekken en interesse wekken bij jouw doelgroep. Dit doe je door informatie 

en kennis te delen. Hierdoor gaan je toekomstige klanten je zien als expert en win je 

hun vertrouwen.  

In deze fase zorg je dat mensen op jouw mailinglijst komen, zodat je ze later gericht 

kan benaderen en meer informatie over jouw onderwerp kan sturen.  

 

2) Doelgroep bewust maken van hun ‘probleem’ en het verlangen naar een oplossing 

(jouw product of dienst) opwekken. 

 

3) Actief aankondigen en/of aanbieden van jouw dienst of product. 

 

Acties 
De belangrijkste acties in het project Lanceren zijn dus het maken van content en het delen 

hiervan. Hiervoor denk je na over vorm van je content (blog, vlog, video, webinar, e-book, 

artikelen, etc.) en de kanalen om je content te verspreiden. 

Planning 
Houd er bij het maken van je jaar- of kwartaalplanning rekening mee dat je tijdens de 

ontwikkeling van een dienst of product dus ook al aan de lancering gaat werken. Tenzij je je 

nieuwe product eerst een tijdje op de plank wilt laten liggen natuurlijk ;-). Je klanten maken 

echt een proces door, voor ze tot aankoop over gaan. Reken er op dat ze eerst 5 tot 8 keer 

in aanraking moeten komen met jou en/of je product. Zeker als je een dienst verkoopt is het 

heel belangrijk dat klanten je vertrouwen en jou als expert zien.  

Het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe dienst of product is één ding. 

Het lanceren ervan is een ander verhaal en een project op zich. Het doel van de lancering 

is dat je toewerkt naar het moment waarop je klanten je product of dienst kunnen gaan 

afnemen, en je voor die tijd al hun interesse wekt of ze ‘lekker maakt’. In de periode voor 

de lancering wil je ook het vertrouwen van je klant winnen. Hier stem je de doelen van het 

project Lanceren dus op af. 
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Format 
Voor lanceer projecten kan je het volgende format gebruiken: 

 

PROJECT LANCERING VAN: 

HET CONCRETE DOEL VAN DIT PROJECT IS: 
(aantal kopers)

 
LANCEERDATUM: 
 

BENODIGDE TIJD: 
 

(FINANCIËLE) MIDDELEN: 
 

DIT PROJECT BESTAAT UIT DE VOLGENDE FASES:                                                     TIJD                     DEADLINE 
 

 ………………………………………………………………………………………..        …………………..  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 

 

FASE: 

RESULTAAT VAN DEZE FASE: 
(bijvoorbeeld aantal mensen op mailinglijst)

 
 
 

LOOPTIJD FASE: 

 

BENODIGDE TIJD: 

CONTENT ONTWIKKELEN:                                                                                                TIJD                      DEADLINE 

 ………………………………………………………………………………………..        …………………..  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 

 

FASE: 

RESULTAAT VAN DEZE FASE: 
 
 

LOOPTIJD FASE: 

 

BENODIGDE TIJD: 

CONTENT ONTWIKKELEN:                                                                                                TIJD                      DEADLINE 

 ………………………………………………………………………………………..        …………………..  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….    

 ………………………………………………………………………………………..        ………………..…  ………………….  

 


