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EROP OF ERONDER MET MIJN STUDIO
Jeffrey vertelt: “Begin 2018 bestond PUSH Training Studio 2,5 jaar en groei-

den we gestaag maar ook best traag. De enige marketing die we hadden 

was mond-tot-mond reclame. Dat was echter te weinig om goed te kunnen 

doorgroeien. Bovendien wilden wij onze studio ruimte eigenlijk verdubbelen 

naar 500 m2. Om de extra ruimte rendabel te krijgen moest er in onze mar-

ketingstrategie sowieso een omslag plaatsvinden. De via-via kanalen zouden 

dan de extra leads en leden worden. Het was eigenlijk wel erop of eronder, dat 

maakte het wel erg spannend!”

EIGENWIJS MAATWERK OF GEWOON DE BESTE RESULTATEN
“Ik besloot met Hidden Profits Marketing aan de slag te gaan. Door mijn erva-

ring als clubmanager bij mijn vorige werkgever kende ik ze al. In die tijd hadden 

we best vaak een mening dat we het anders wilden. Dat gebeurde dan ook, 

via het zogenaamde AB testen. Maar telkens bleek dat hun eigen aanpak de 

meeste leads opleverde. Die nét zo goed, zo niet béter waren dan leads via 

de door ons zelf bedachte campagnes.”, aldus Jeffrey. “Al in de eerste maand 

werd duidelijk dat we een goede keuze gemaakt hadden. Er kwamen direct 

leads binnen via onze website, die voorheen nauwelijks iets opleverde.”

Stel je voor, je kunt echt je ultieme ondernemersdroom leven…

Dat is exact wat Jeffrey Beijen van PUSH Training Studio in Nieuwegein nu doet. Lees hier zijn verhaal:

JEFFREY BEIJEN
PUSH TRAINING STUDIO

HPM

Hoe mijn functionele training 
studio in 8 weken een leden-
machine werd



HPM
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8-WEKEN MARKETINGTRANSFORMATIE EN DIRECT RESULTAAT
Om het beste resultaat uit online marketing te garanderen, doorlopen alle nieuwe klanten van Hidden Profits Marketing dit 8-we-

ken programma:

1. Start campagne via Facebook & Instagram, keuze website, introductiedag op HPM kantoor & toegang/start Online 

 KennisPlatform

2. Evaluatie start campagne via Facebook & Instagram en website afstemming

3. Website ontwikkeling en laatste afstemming, LeadConnect actief en Mystery aanvraag (en coaching)

4. Website online, Google Analytics ingericht en Marketing Automation actief

5. Remarketing social media advertentiestrategie online

6. Google Adwords en Bing ads online

7. Afronding fundament en Mystery aanvraag (en coaching)

8. Evaluatie eerste 8-weken periode

RICK AARSMAN
HIDDEN PROFITS MARKETING

HIDDEN PROFITS MARKETING
Fitnessmarketing Kennispartner van NL Actief.
Alle innovaties en kennis is afkomstig uit ons eigen 
Fitnessmarketing Innovatie Lab.
Onze missie: ‘Help fitness entrepreneurs thrive long-
term with awesome marketing solutions’ 
www.HiddenProfitsMarketing.com

SLECHTE LEADS BESTAAN NIET, WEL SLECHT OP-
GEVOLGDE LEADS
Na een opstartperiode van 8 weken begon onze vernieuw-

de club echt vol te lopen. We zijn door onze accountma-

nager stap voor stap bij de hand genomen waardoor de 

verkoopskills en resultaten steeds beter werden. Dat doen 

ze echt goed daar in Amsterdam; we hadden een introduc-

tiedag met andere nieuwe klanten, we krijgen uitgebreide 

coaching in leadopvolging en verkoop. Zo merk je eigenlijk 

dat een slechte lead niet bestaat. Een te laat of verkeerd 

opgevolgde lead wel, maar daar konden we zelf wat aan 

doen. En dankzij die ondersteuning die we kregen hebben 

we dat dan ook gedaan.”

NOOIT DURVEN DROMEN: MIJN STUDIO 4X ZO 
GROOT EN ALLE VRIJHEID!
“Inmiddels zijn we 1,5 jaar op deze manier bezig, hebben 

wij onze trainingsruimtes nogmaals uitgebreid naar 750 

m2 en hanteren wij momenteel een ledenstop met een 

oplopende wachtlijst. Een ledenstop! Wie had dat gedacht 

voordat we met deze samenwerking begonnen!?

Volgend jaar gaan we uitbreiden naar 1000 m2! Dit had ik 

echt nooit durven dromen. Mijn club is straks 4x zo groot, 

we kunnen veel meer mensen aan een gezonde leefstijl 

helpen en ik heb door het team dat we nu opbouwen alle 

vrijheid gekregen.”, concludeert Jeffrey.

WORDT OOK JOUW ONDERNEMERSDROOM 
WERKELIJKHEID?
Als ondernemer droom je van succes, zoals: 

1. Vrijheid - Het ultieme gevoel

2. Inkomen - Je krijgt wat je verdient

3. Impact - Het verschil dat jij maakt

In 8 weken transformeren wij samen jouw marketing in een 

ware online ledenmachine die 24/7 voor je werkt! Zo mis je 

geen leads en leden meer! Zonder omkijken en zonder kor-

tingsacties meer leden en winst!  

Wat je ondernemersdroom ook is, het is tijd om die te gaan 

verwezenlijken!


