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‘Een ongeëvenaarde
Beyond-Your-Brain Experience
X Marketing Masterpiece’
THE TRAILBLAZERS QUEST...
– Gaat je een supervet marketingconcept opleveren én een brand waarover door de hele
branche gepraat gaat worden.
– Is een ‘Beyond-Your-Brain Marketing Masterpiece’ – een nooit eerder vertoonde
transformerende experience in de online ondernemerswereld.
– Brengt je marketing en messaging naar legendarisch niveau.
– Zorgt ervoor dat je nooit nooit nooit meer te vergelijken of te kopiëren bent.
– Zal alles veranderen wat je dacht te weten over online programma’s en online business
bouwen.
– Is totaal onvergelijkbaar met elk ander online business of marketingprogramma dat je ooit hebt
gevolgd.
– Brengt je dichter naar jezelf, en jouw bedoeling in business & life.
– Helpt je de meest inspirerende speler van je markt (en ver daarbuiten) te worden.
– Haalt jouw eigenheid naar boven: waardoor je gaat doen wat alleen jij kunt doen – zoals
alleen jij ’t kan doen.
– Bekrachtigt en faciliteert de visionair, disrupter of vernieuwer in jou.
– Creëert extreem concrete helderheid in jouw gedachtegoed, en boodschap,
inclusief al haar lagen en diepten.
– Helpt je om je grootse veelomvattende visie tastbaar, aanwijsbaar en
praktisch implementeerbaar te maken in je business en marketing.
– Helpt je om (nog) veel beter te gaan verkopen, en veel meer te verdienen.
Simpelweg omdat je je grote visie leert vertalen naar je dagelijkse business praktijk.

THE TRAILBLAZERS QUEST
– Is allesbehalve een get-rich-quick gladde gehaktmolen van oppervlakkige clichés,
eenheidsworst en standaard stappenplannen.
– Is een warm bad en geweldig netwerk voor je als je houdt van mensen met een grote visie, die
willen bijdragen met hun bedrijf aan een nieuwe wereld – door zelf een inspirerende leider te
zijn, met een gamechanging company.
– Gaat je verschrikkelijk inspireren – en de inspirator in jouzelf wakker kussen (of nog verder
activeren!)
– Gaat je verbazen, verrassen en verwonderen. Want dit is geen programma. Dit is een Quest.
Een Beyond-Your-Brain-Experience.
– Gaat je keihard laten lachen, door de verrassingen, grapjes en gamification.
– Gaat je waarschijnlijk ook laten huilen omdat alles in je leven en business bij elkaar komt: “alles
komt eindelijk samen”
– Is een van de weinige online ‘programma’s’ die je for sure gaat aanzetten om er WEL mee aan
de slag te gaan (i.p.v. te kopen en er niets mee te doen)
– Is een transformerende experience waar je je vingers bij aflikt. Een lust voor je ogen, voor je
oren en je ziel. We werken o.a. met gamification, cliffhangers, storytelling, 3D sound experience,
beyond-your-brain-locaties, verrassingen, artistieke uitspattingen, lessen van grote historische
leiders, creatieve werkvormen en nog veel meer lekkers.
– Neemt je mee in een nieuwe dimensie. Je stapt letterlijk een compleet nieuwe wereld van
marketing en messaging in. We call it the Q-universe 😉
– Als je tot hier hebt zitten lezen moet je ’t nu gewoon kopen. 🙂
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A NEW ERA
We zitten in een nieuw tijdperk. Ook in business. Dat vraagt een compleet nieuwe benadering
van marketing & messaging. En die tijdloze principes leer je hier. Ook geschikt als je je in een
drukbezette markt richt op publiek dat alles al gezien, gehoord en gratis gedownload heeft.
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IT WAS ALWAYS YOU
Een uniek concept begint bij jou. Je kijkt niet alleen naar wat jou uniek maakt, maar vooral naar
wie je altijd al bent geweest. Je ontdekt wat het is dat alleen JIJ kunt doen, zoals alleen JIJ dat
kunt doen. Zodat je business gaat aansluiten bij jou - in plaats van andersom.

THE VISION CALLS THE LEADER
Je ontwikkelt een volledig eigen gedachtegoed (door) waardoor je nooit meer klinkt als al die
anderen. Daarnaast creëer je een originele invalshoek & eigen kijk; waardoor je concept
onkopieerbaar wordt - en klopt tot in de puntjes.
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THE CREATION OF A MASTERPIECE
Op basis van stap 1, 2 en 3 ga je nu creatief, strategisch én commercieel aan de slag. Je leert
hoe je je concept volledig eigen, én financieel zeer succesvol maakt. Waardoor jij de enige
relevante optie bent in de markt. Lees: je klanten staan voor je in de rij en betalen je uitstekend
voor de waarde die je levert in hun leven.

5

A LEGENDARY MESSENGER & A POWERMESSAGE
Word een charismatische communicator die legendarisch communiceert - zodat niemand ooit,
ooit, ooit nog om je heen kan.
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THE JOURNEY STARTED THE MOVEMENT
Je creëert een spraakmakende en inspirerende klantreis - waarmee je exact de juiste klanten
aantrekt en verkopen (nog) easy(er) wordt. Je leert wat maakt dat mensen in een drukbezette
markt nog naar je wíllen luisteren, je volgen en bij je kopen. Ontwikkel een marketingaanpak
waar je publiek je voor bedankt en zegt: 'WHAT THE FUQ - dit is het vetste dat ik ooit heb
gezien'. En: bouwt aan je eigen movement.
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THE LEADER RISES
Je neemt volledig je plek in als visionair leider en bent in staat om met je
boodschap op grote schaal 't verschil te maken.

THE TRAILBLAZERS QUEST
Dit is voor jou als je ondernemer bent en als je…
... je je visionair of vernieuwer in de markt voelt en je niet aangesproken voelt door de
standaard businesscoachingaanpak.
... voelt: 'potverdorie. Het spel is veranderd en ik moet nieuwe dingen om nog voorop te
blijven lopen'. Of als je voelt dat je wordt ingehaald.
.... je merkt dat mensen je kopiëren en je voelt dat je nieuwe dingen wilt ontwikkelen om
straks ook nog steeds relevant te blijven.
.... je een aanbod en marketing wilt ontwikkelen dat met kop en schouders boven de rest
uitsteekt.
... je supervette marketing wilt ontwikkelen waar over gepraat wordt.
... je een ander type klant wilt gaan aanspreken - die beter willen betalen voor je waarde.
.... je de marketingideeën neer wilt neerzetten waarvan je concurrentie hoopte dat zij het
zelf hadden bedacht.
... je geïnspireerd en aangezet wilt worden, zodat je op ideeën komt die je nergens anders
kunt krijgen en waarvan de concurrent denkt: 'fuck, ik wou dat ik dat zelf had bedacht.'
... je voelt dat je legendarische marketing wilt gaan toepassen, voor een publiek dat alles al
gehoord, gezien en gratis gedownload heeft.
... je klaar bent met het delen van eendimensionale tips zoals iedereen doet en je een groter
verhaal te vertellen hebt.
... je 'zure oprispingen' krijgt van goeroes die alleen maar hetzelfde vertellen.
... je voelt dat veel geteachte marketingmethodes helemaal niet bij jou passen.
... je je eigen weg wilt lopen en in de leer wilt bij iemand die het eigen pad loopt (iemand die
dat niet alleen maar roept, maar daar zelf het voorbeeld in is).
... je veel meer eigenheid in je marketing wilt brengen.
... je echt iets VETS wilt creëren.
... je klaar bent met conventionele marketingtrucjes.
... je je klanten op een veel dieper niveau wilt raken.
... je klanten een onvergetelijke ervaring wilt geven.
... je een business concept wilt ontwikkelen wat over 50 jaar nog steeds relevant is.
... je werkelijk iets wilt veranderen met je gedachtegoed (de markt, een norm, etc)
... het belangrijk vindt om met je bedrijf van betekenis te zijn.
... je wilt leren van grote wereldleiders, artiesten en van grote inspirerende figuren die je niet
in de online marketing bubble vindt.
... je wilt leren hoe je het ANDERS doet - op jouw eigen manier.
... je klanten wilt die jou met veel plezier goed betalen voor jouw eigen kijk en visie.
... je vet goed (en nog beter!) wilt gaan verkopen.
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FA QTS
Creëer jouw ultieme Marketing Masterpiece waarmee je goedbetalende klanten aantrekt.
Zet een compleet nieuwe standaard in jouw markt - waar niemand meer omheen kan.
Je gaat een ongekend inspirerende online journey aan, die je op je eigen tempo kunt
doorlopen. Naast deze online journey/experience word je regelmatig verrast.
De mensen die al een preview zagen, zeiden: 'Online programma's zullen nooit meer 't
zelfde zijn.' en: 'Dit is ongeëvenaard'.
Trefwoorden: storytelling, immersive 3D sounds, gamification, interactie, verbeeldingskracht
beyond-your-brain, extreem creatief & inspirerend.
Inclusief groepscoaching o.b.v. hotseats tijdens interactieve online live sessies met o.a.
feedback, Q&A, best practices en gamification.
Inclusief online community voor connectie, netwerken, sparren en brainstormen met
andere deelnemers.
Je houdt 1 jaar toegang tot de verkregen content.

THE TRAILBLAZERS QUEST
Veelgestelde vragen
WTF ís dit Q?! Uberhaupt?
Dit is geen programma – dit is een online Quest. Een transformerende online journey. Een
ongeëvenaarde ‘Beyond-Your-Brain’ experience X Marketing Masterpiece. Bedoeld voor
ondernemers. Het gaat je een supervet marketingconcept opleveren (of dat wat je hebt nog
vetter maken) én een brand waarover door de hele markt gepraat wordt.
Dat zou ik zeggen om ’t samen te vatten. Maar eerlijk? Het is zo veel meer dan dat. Wat we hier
gaan doen, is nog niet eerder vertoond in de online ondernemerswereld. Eigenlijk zijn er nog
niet zo heel veel woorden voor, simpelweg omdat het nog niet bestaat. We brengen allerlei
disciplines samen: storytelling, gamification, strategie, 3D sound, een immersive online
experience, persoonlijke ontwikkeling, thought leadership, creative concepting, legendarisch
communiceren, de kunst van inspireren, leren van mass movements, visionairschap, vernieuwen
en disrupten, positioneren, vet verkopen.
Ik wil dat iedere zichzelf respecterende (online) ondernemer in september inlogt en denkt:
'WTF! Zó kan het dus ook.'

Mijn Bold promise:
online programma’s zullen nooit meer hetzelfde zijn.
Wanneer start dit programma?
Naar verwachting in de loop van september. We zijn op dit moment met een heel team druk
aan de slag om alles te bouwen. In de tussentijd kun jij achter de schermen exclusief alles
volgen. En ik kan je zeggen: de mensen die dit op dit moment volgen zijn alleen al daar al
laaiend enthousiast over. Dit behind-the-scenes proces volgen is goud. Je krijgt namelijk een
exclusieve kijk in hoe een masterpiece als dit gemaakt wordt. Da’s een inkijk die je bijna nergens
krijgt. Tijdens de wekelijkse livestreams behandel ik:
De didactische inhoud: hoe creëer je een superschaalbaar product dat zorgt voor
waanzinnige resultaten bij klanten? Hoe zorg je ervoor dat mensen van begin tot einde
geboeid blijven en niet halverwege afhaken? En hoe voorkom je zelfs -zoals de meeste
online programma’s- dat mensen het niet eens openen?
Op het creatieve proces: hoe kom ik tot het hele concept, de look & feel, de bizar creatieve
ideeën? Hoe kun jij dat op jouw manier ook gaan doen?
Het leiderschap: hoe vind je en bind je teamleden aan je die in hun zone of genius en met
oprechte commitment en enorme betrokkenheid all-in voor je project? Hoe creëer je
uberhaupt een visie voor een project als dit?
De commerciële strategie: hoe financieer je een project als dit (zo’n 65k+ op dit moment)
en zorg je ervoor dat het vanaf dag 1 winstgevend is? Hoe lanceer je en verkoop je? Hoe
zorg je voor een prikkelende buyers journey? Hoe ga je met een BIG BANG lanceren? Welke
prijsstrategie hanteer je? Wel of geen partnerships? En meer van dat soort vraagstukken.
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Veelgestelde vragen
Ik deel de fired-ups én de fucked-ups – al m’n lessen en reflecties. For the record: de
deelnemers die dit op dit moment al live volgen prijzen de enorme transparantie.
Uiteraard krijg je, zodra we live gaan, als allerallereerste toegang tot de online ‘Q-universe’.
Voor wie is dit?
In het kort: voor ondernemers die een supervet marketingconcept willen ontwikkelen. Het
uitgebreide antwoord? Dat vind je een paar pagina's terug.
We hebben allerlei 'soorten' ondernemers in de community. Veel coaches, consultants,
strategen. Experts, auteurs en andere kennisondernemers. Maar ook creatieve dienstverleners
zoals fotografen, videografen, designers, make-upartists, theatermakers. Maar ook personal
trainers, therapeuten, etc. Zeker ook ondernemers die juist helemaal niet in de online bubbel
zitten, of een fysieke zaak hebben. Zo hebben we ook horeca-ondernemers, retailers, etc. Er
zijn zzp'ers maar ook mensen met een heel team. Online ondernemers. Marketeers. Kortom:
een uitgebreid divers netwerk dat gigantische waarde heeft.
Hoe lang duurt het? En hoe lang hou ik toegang?
Je houdt 1 jaar toegang tot de content. Daarna kun je eventueel verlengen, als je nog langer wilt
blijven. Die kans bestaat, trouwens, dat je dat wil ;)
Ik volg al een ander programma. Kan dit ernaast?
In bijna alle gevallen: ja. Omdat dit programma eigenlijk met niks te vergelijken is.
Ik heb al een business coach / iemand voor m’n marketing / branding.
Good for you! Dat hebben veel andere deelnemers ook. En de ervaring leert dat dat juist een
prachtige aanvulling op wat we hier doen: het versterkt elkaar.
Waarin is dit programma anders?
Het is niet te vergelijken met welk ander marketing- of business programma dat je eerder hebt
gedaan. Gewoon niet. Als je straks inlogt snap je waarom :)
Ik heb al heel veel ‘marketing-dingen’ gedaan / ben zelf marketeer.
Ik heb heel veel (top)marketeers als klanten – en da’s niet voor niks. Zij halen hier inspiratie en
ideeën die ze nergens anders krijgen. Je stapt namelijk in een nieuwe dimensie van marketing
en messaging. En dat brengt jou weer naar een totaal ander niveau.
Plus: veel ervaring hebben met marketing kan je ook juist belemmeren om nieuwe dingen te
doen: je hebt je vaste manieren, van denken, creëren, dezelfde tactieken. Juist dan kun je vast
gaan zitten. Hier leer je niet die vaste manieren. Hier leer je hoe het ANDERS kan. Meer eigen.
Vernieuwend. Opvallend.
Kan ik ook in termijnen betalen?
Ja, dat kan: in 3 termijnen! Klik hier om in termijnen te betalen.
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Veelgestelde vragen
Zit er ook feedback of coaching in dit programma?
Tijdens de Sassy Shows is er groepscoaching o.b.v. hotseats. Verder selecteren we veelgestelde
vragen, inzendingen en cases van deelnemers die we live bespreken tijdens zo’n Sassy Show.
Ook in de community kun je terecht met vragen.
Wat is die Sassy Show? Is dat een Q&A ofzo?
Die Sassy Show is waarschijnlijk een tikkie anders dan je gewend bent. Dat wordt een supertoffe
livestream met verschillende prikkelende onderdelen. Denk; live preachings, live talkshow met
interviews & expertpanels, hotseatcoaching, deelnemers die we in ’t zonnetje zetten, feedback,
interactieve gamification, veelgestelde vragen, opvallende praktijkvoorbeelden, mini-docs en
meer van dat lekkers. Wilde jij dat een Q&A noemen? ;)
Wat als ik op de datum van de Sassy Show niet kan?
Geen probleem. We maken opnamen die je gedurende je toegang terug kunt kijken.
Wat heb ik nodig om de experience te kunnen volgen?
Een werkende internetverbinding en een desktopcomputer of laptop. Gebruik ook headphones
voor de beste 3Dsound ervaring.
Ik ben pas net begonnen met het ondernemerschap. Is dit voor mij?
Nee - als je de verwachting of hoop hebt dat ik je hand vasthoudt en alles voorkauw.
Ja - als je echte ambities hebt, een doorpakker bent, een vet concept wilt ontwikkelen en daarin
helemaal beyond wil aangezet worden. Basiskennis van marketing en ondernemerschap is
zeker handig. Dat kun je er prima naast volgen.
Mijn vraag staat er niet tussen.
Stuur dan even een e-mail naar team@annequaars.com
Er zitten daar een aantal toppers die je met veel plezier verder helpen!
Of: boek via deze page een gratis 1:1 Showdown met een Q-team member en we denken met
je mee.

THE TRAILBLAZERS QUEST
Bonussen

Q: REVEALED
Het volledig nieuwe programma The Trailblazers Quest start in september. Tijdens de
zomermaanden kun je nu al instappen in de voorverkoop, voor een zeer gunstig tarief. Als dank voor
je vertrouwen geven we je daarnaast direct toegang tot een aantal zeer waardevolle extra's.

De eerste bonus: Q Revealed. Hier krijg je een
exclusief kijkje achter de schermen van de creatie
van een Marketing Masterpiece in de praktijk. Watch
the Magic - while it happens.
Tijdens wekelijkse livestreams
community krijg je o.a. inzicht in:

in

de

online

Wat er komt kijken bij het inhoudelijk ontwikkelen
van een programma dat extreem schaalbaar én
transformatief is voor klanten.
Hoe je een online programma kunt maken dat
onvergelijkbaar is t.o.v. welk ander programma
dan ook én waar uitstekende prijzen voor betaald
worden.
Welke didactische principes zorgen voor klanten
en publiek die eindeloos aan je lippen hangen én
werkelijk aan de slag gaan met jouw content
(lees: daadwerkelijk resultaten halen!)
Hoe ik mijn creatieve brein 'aanzet' en op ideeën
kom waar mijn collega's stiekem over roddelen :)
Behind the scenes: hoe ik een 6-figure lancering
opzet
en
welke
verkoopmethodes
&
marketingaanpak ik daarbij hanteer.
De wekelijkse livestreams gaan door totdat The
Trailblazers Quest start.
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Bonussen

THE MARKETING PLAYGROUND
VOOR DE VISIONAIRS, GAMECHANGERS & TRAILBLAZERS VAN DEZE WERELD
Vind jouw Big Marketing Idea. Creëer een waanzinnig origineel
marketingconcept. Zet een nieuwe standaard. Ga vet goed verkopen. En geef
de rest ’t nakijken.

THE CASHFLOW KIT
Creëer binnen 1 week meer JA's, klanten en cash met deze Cashflow Kit. Je
leert EXACT wat je moet zeggen én waarom. Leer een effectief en verbindend
verkoopgesprek voeren én prijsbezwaren tackelen - met letterlijke zinnen.
Tevens toepasbaar in mails, gesprekken, webinars, presentaties, websites,
brochures, kortom ieder klantcontact.

MESSAGING FUNDAMENTALS
8 extreem winstgevende copywritingformules - die afgelopen jaren
aantoonbaar miljoenen hebben opgeleverd voor mijn klanten. Stap voor stap
uitgelegd. Direct te implementeren. Pas direct toe op al je emails, salespages,
webinars, blogs, video's en testimonials. Voor een stortvloed aan blije klanten,
omzet en impact.

BIG BOLD BRAVE INSIGHTS
Inzichten uit de toonaangevende marketingseminars die Anne over de hele
wereld heeft gevolgd, met name in Amerika. Krijg bijvoorbeeld antwoord op de
vraag wat de toekomst is van marketing in een wereld waarin het publiek
marketing moe is. In een wereld waarin iedereen alles al gezien, gehoord en
gratis gedownload heeft.

SASSY EMAIL SECRETS
Hoe jouw mails geld opleveren – maar dan wel op zo’n manier dat je niet klinkt
als al die anderen. Ik deel:
- WAT ik doe; (smullen!)
- WAAROM ik dat doe (de principes!)
- en HOE jij dat ook kunt toepassen. (schaamteloos uitbuiten!)

