
 
 
 
 

 
 

DETTA ÄR FÖR DIG SOM... 
 
 

...vill lägga till en stabil, lönsam och skalbar ström av intäkter till din 
e-handel eller företag (på mindre än 6 veckor), med endast ett Facebook 

annonskonto, ditt erbjudande och en krigares inställning.  
Du har Jonas support under 12 månader. 

 
 

 
Eller om du bara känner igen något av det här när det gäller Facebook 
annonsering: 
 
❏ Inte når ut tillräckligt med ditt budskap och erbjudande 
❏ Har svårt att hitta rätt målgrupper eller hitta rätt kunder 
❏ Har tidsbrist och bara vill veta vad som fungerar och struntar i resten 
❏ Vill öka kunskapen men vet inte i vilken ände jag skall börja 
❏ Vill få många fler kontakter och potentiella kunder i nyhetsbrevet 
❏ Vill ha en tydlig och hållbar Facebook strategi 
❏ Få full kontroll över siffrorna & förstå vad som fungerar/inte fungerar 
❏ Vill öka lönsamheten på kampanjerna 
❏ Vill kunna skala upp verksamheten 

 



 

INGÅENDE DELAR: 
 

7-dagars Kartläggning av dina bästa kunder 
Det är här vi vaskar fram “ammunitionen” som du sedan använder i vår annonser och 
e-postmarknadsföring. Dina potentiella kunder attraheras av ditt budskap som “talar” direkt 
till dem och visar att du förstår vad de allra helst vill ha. 

Formeln för ett Oemotståndligt Erbjudande  
Lär dig hur du kan mångdubbla det upplevda värdet för ditt erbjudande. Kunder köper inte 
alltid de bästa produkterna och tjänsterna, de köper produkter och tjänster som de enkelt 
förstår. Vi hjälper dig att skapa ditt oemotstådliga erbjudande (nej det är inte en rabattkod) 
online så att alla förstår. 

”Målgrupps-mästare på Facebook” Workshop 
Vi avslöjar hur du ringar in rätt målgrupper oavsett om ditt annonskonto är helt nystartat eller 
om du har haft din Facebook-pixel igång flera år. Målgrupper på Facebook är lika viktigt för 
din annonsering som sökord är för en sökmotor. 

KPI Kalkylatorn för att omsätta 500 000 kr/mån 
En stor anledning till att många inte når sina mål med Facebook annonsering är att de inte 
vet exakt vilka mätvärden (KPI:er) de behöver ha stenkoll på. Därför vet de heller inte vilka 
saker de behöver förbättra för att nå målet.  

Skapa Quiz som fungerar: Masterclass 
Tänk att skapa EN enda bit “innehåll” som du kan använda om och om igen och som 
involverar, positioner dig som expert. Men också "personaliserar" en rekommendation för 
varje individ beroende på hur de har svarat på frågorna. Efter denna Masterclass ihop med 
färdiga mallar och min feedback så är ditt första quiz redo bygger ditt nyhetsbrev 26X 
snabbare än genomsnittet online. 
 



 

Skapa annonser som har +5% CTR  
Efter den här video serien så kommer du inte längre att ha problemet med för lite och för dyr 
trafik till din webbplats. Med 5-10% CTR (procent som klickar på din annons i flödet) på dina 
Facebook-annonser så betyder att du är kung inom din marknad. Du når många fler personer till 
ett lägre pris jämfört med dina konkurrenter.  
 

Retargeting för hela Kundresan  
Om du inte har “kundresan” för din verksamhet online utstakad så kommer det bli svårt att 
visa dem rätt erbjudande (annons) vid rätt tidpunkt. Följ bara vår enkla modell för hur vi 
annonser till kall trafik (aldrig hört talas om dig), varm trafik (känner till dig) och het trafik (är 
redo att handla). 
 

Konvertering på Autopilot  
Du får en automatisk "säljare" på plats i form av automatiska e-postutskick som förklarar 
fördelarna med dina produkter, svarar på dina potentiella kunders invändningar och 
omvandlar intresserade till nya kunder. 
 

Optimera & Skala upp Workshop  
Här har du avsnittet som tar din försäljning på Facebook & Instagram från lönsam 
“hobbyverksamhet” till att sätta ditt företag på kartan med miljoner i omsättning. Det är här vi 
trimmar bort komponenter som drar ner resultatet och sedan skalar upp vinnarna med 
beprövade metoder. 
 

Tekniska frågor och felsökning av kampanjer  
Vi löser de flesta tekniska frågor om pixlar, e-postprogram, landningssidor, Business 
Manager, Facebook Analytics, policyfrågor etc. så hjälper Jonas, hans team och nätverk dig 
vidare varje dag!  



 

Tillgång till Jonas självstudiekurser  
Som extra bonus får du även Jonas tidigare onlinekurser (värde ca 8 000 kr). Facebook Ads 
Masterclass, Copywriting Masterclass, Messenger Masterclass, Videoannonsering, Uppnå 
dina mål 
 

Ställ alla dina frågor Live till Jonas varje vecka! 
Här får du interaktiv live-support (videokonferens) där Jonas svarar på alla dina frågor du har 
eller får under programmet. Som medlem så har du tillgång till dessa Live-träningar i hela 12 
månader! Missar du ett tillfälle så kan du alltid se inspelningen i efterhand. Det ligger redan 
mer innehåll från dessa Live-inspelningar än själva utbildningen “Lead Machine”. 
 

VIP Lead Machine - Mentorsgrupp 
Som medlem har du också tillgång till vår privata Facebook-grupp som endast är för 
coaching medlemmarna. Här får du svar på dina frågor direkt från Jonas och de andra 
drivna och hjälpsamma personerna i gruppen. 
 
 

HUR DET FUNGERAR: 
Ganska enkelt uttryckt så kommer jag hjälpa dig få fram ditt budskap som attraherar din 
målgrupp online. Med hjälp av “Lead Machine” så kommer du att nå ut med ditt budskap till 
många fler till en lägre kostnad, samtidigt som du bygger din e-postlista blixtsnabbt. Men 
också konvertera den nya trafiken och prenumeranterna automatiskt via Retargeting och 
smart e-post uppföljning som innebär mycket mer pengar på kontot varje månad.  
 
 
 

 


