



Voorwaarden 
Gefeliciteerd met je keuze voor je traject om te starten met online inkomen! Wij hebben 
afgesproken om met de Dropshipping Bootcamp te beginnen, waarbij je korting krijgt op 
het totaal. Van het pakket kun je het volgende verwachten: 
• Duur van 7 dagen 
• tips, advies, strategieën, mentoring en mental coaching op business vlak gericht op 

dropshipping en marketing, online meetings 
• Mastermindgroep 

Om helder te zijn over de verwachtingen is het altijd goed om te weten wat 
coaching/mentoring niet is: 
• in basis geen 1-op-1 (persoonlijke) instructies op uitvoerend niveau, hierbij krijg je 

uitleg, checklists en Q&A en hulp als je er niet uitkomt 
• geen resultaatbeloften en/of -garanties, dit is afhankelijk van jouw inzet, mindset en 

oplossingsgerichtheid, waarin Shamangy ondersteunt en adviseert 

Wat het Dropshipping Bootcamp is: 
• leren waar en hoe je het snelste tot de juiste oplossingen komt voor je business en je 

resultaten 
• mentoring: advies en begeleiding op cruciale punten in de business, zoals 

conversieoptimalisatie en - werkende marketingsystemen en methoden 
• versnellen van de resultaten 
• besparing van tijd, moeite en geld 
• inkorten leerproces  
 
Wat verwachten wij van een deelnemer om het Dropshippng Bootcamp succesvol 
door te maken: 
• vaardig om instructies en adviezen op te volgen, eventueel geadviseerde boeken te 

lezen 
• het ontwikkelen van een creatieve en oplossingsgerichte geest t.o.v. dropshipping en 

ondernemen 
• bereidheid en vastberadenheid dit tot een succes te maken  
 



Planning 
Dag 1: Een dropshipping website opzetten  
Dag 2: Product research, productbeschrijving en importeren van producten naar je shop  
Dag 3: Marketing research 
Dag 4: Facebook Ads 
Dag 5-7: Werken en Q&A 
BONUS: Opschalen van je business 
 
General terms: 
• geen terugbetalingen 
• in geval van verhindering, kun je iemand in jouw plaats laten deelnemen 
• wij geven je alle methoden en processen om succesvol te worden, maar kunnen geen 

resultaat beloften maken. Dit is afhankelijk van jouw inzet. 
• Esther Jacobs en Shamangy Tel behouden zich het recht voor het traject te staken als 

adviezen al dan niet moedwillig niet worden opgevolgd 

Facebook group mastermind 
Je hebt levenslang toegang tot de Facebook groep waarin je al je vragen kunt stellen en 
op de hoogte wordt gehouden van updates en follow ups.


