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Lead Magnet Challenge
Velkommen til Dag 3



2. Velg ett tema

I dag er det en kort video og en kort oppgave

• Se på temaene dine og velg ett tema
• Ikke tenk på hva kunden burde bry seg om
• Tenk på hva de pleier å komme til deg for
• Tenk på hva de selv sier at de vil gjøre noe med



Mal-script du kan bruke s.1

➛Hei, og tusen takk for at du registrerte deg på listen min. Jeg heter 
[Navnet ditt og businessnavnet ditt], og jeg er så glad for at jeg får lov 
til å gi deg [navnet på freebien din].
➛Jeg har jobbet med kunder som vil [det som passer til kategorien din] 

i x antall år (eller hjulpet x antall kunder] og har finslipt prosessen 
rundt [det du leverer]. Nå har jeg skapt systemet mitt om til fem enkle 
trinn du kan ta i bruk med en gang, og begynne å få resultater 
allerede i dag.
➛Det kan virke for enkel, men min erfaring er at hvis du starter med en 

gang og gjør dette hver eneste dag, vil resultatene komme. Fortere 
enn du aner. [Snakk kort rundt din egen historie/erfaring for å skape 
tillit]



Mal-script du kan bruke s. 2

➛Her er de fem «hemmelighetene». Begynn på nr 1 og snakk litt rundt 
det, deretter nummer 2 osv til du er gjennom alle fem punktene
➛Flett dem gjerne inn i din egen historie. Du har allerede etablert kred 

rundt den, så det gjør det bare enda mer ekte for de som hører på
➛Avslutt med: Jeg håper dette hjelper. De daglige rutinene kan virke 

både kjedelige og enkle, men er ekstremt kraftfulle hvis de blir gjort 
hver eneste dag, gjerne til samme tid.



Mal-script du kan bruke s. 3

➛Jeg kommer inn i innboksen din snart, men før jeg går i dag, vil jeg 
gjerne si litt om hva du kan forvente av meg.
➛Her sier du noe om hvor ofte de kan forvente epost fra deg, hva de 

kan forvente å få i de epostene og hvilket navn de skal se etter i 
avsenderfeltet.
➛Fortsett med å si: Trykk gjerne «Svar» på den eposten du får i dag og 

la meg få vite hva du ønsker deg mest av alt akkurat nå, når det 
gjelder det å *gå ned i vekt*



Mal-script du kan bruke s. 4

• Avslutt med

Tusen takk for at du lastet ned de fem hemmelighetene til å starte en 
vellykket vektnedgang. Jeg kommer tilbake i innboksen din om x 
dager/uker. Vi snakkes. Gå og åpne freebien og (f eks) gjør oppgaven 
Her kan du legge ved manuset i en pdf eller lenke til et minikurs, gjerne 
noe du selger



Svar i ACE

• Gå til ACE – Autentiske Coacher og Eksperter 
som gjør en forskjell (gratisgruppa på FB)
• Hvis du vil, kan du i dag dele det korte 

manuset ditt i dagens post
• Hvis du ikke vil det, kan du gjerne skrive ned 

én ting det er superviktig at dine kunder 
tenker på isteden

• Bonusoppgave
Skriv hvordan gikk var å gjøre denne 
oppgaven? Fikk du noen AHA-opplevelser?


