
Dankjewel voor het downloaden van deze template!

Vaak wordt mij gevraagd: 'Suus, wat is copywriting nu precies?' 

Ik leg het je uit...

Copywriting is niet meer dan een set met woorden wat ervoor zorgt dat je lezer in beweging komt. 

Ik zie copywriting als een doosje paracetamol waarmee de (hoofd)pijn van je lezer zo snel mogelijk wordt
opgelost(met jouw oplossing/aanbod).

En om dat te kunnen hoef je écht geen doorgewinterde copywriter te zijn!

Wist jij dat een pakkende tekst bestaat uit 80% foefjes en slimmigheidjes en voor de andere 20% er een
aanspraak wordt gedaan op je creatieve denktank?

Dus jij kan dit ook! 

Deze schrijftemplate gaat je daarbij helpen.

Niemand is geboren met een pen en een stuk papier. Iedereen kan leren schrijven.

Deze template is een mooi raamwerk om mee te starten. 

Hou de structuur van de tekst intact, zodat je de lezer meeneemt in jouw verhaal. 

Speel met de zinnen en woorden en maak er iets persoonlijks van. 

Schrijf bijvoorbeeld met beeldende woorden (die blijven zo lekker hangen bij de lezers). 

Ik vind het super tof dat je deze template wilt gaan toepassen in jouw bedrijf, ik help je graag om er iets
moois en winstgevends van te maken. 

Daarom bied ik je aan om jouw tekst naar mij te mailen.

Je krijgt van mij gratis feedback op je geschreven tekst. 

Mijn mailadres is: info@newenergy4you.nl

Mijn naam is Susan Wind, als energieke en creatieve
copywriter & copywriting coach hou ik van vlotte en
persoonlijk geschreven teksten. Teksten waar de
energie van afspat. 

Nog wat feitjes...

Ha, leuk dat je er bent!

Susan Wind 

Als energiewerker en MG (Human Design) struikel ik
regelmatig over mijn eigen voelsprieten.
Ik ben resultaat gericht! Sales & marketing zit in
elke cel van mijn lijf!
Ik heb een passie voor positieve woorden en rake
teksten (Rake Teksten is dan ook de naam van ons
nieuwe bedrijf.)
Het brein en het onderbewuste van een mens is wat
mijn fascineert.
Als copywriting coach bij Eelco de Boer help ik
maandelijks tientallen ondernemers met het
schrijven van converterende teksten.
Copywriter bij 365 dagensuccesvol.nl



Waar ligt je klant wakker van? [Benoem het probleem, maak het jezelf makkelijk
door een vraag te stellen die ze met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen beantwoorden]
__________________________________________________

Het lijkt soms zo gemakkelijk/eenvoudig [wat doet je doelgroep wat ze geen
resultaat geef, waar blijven ze mee aanmodderen?]
__________________________________________________

Vind je het lastig/ vind je het moeilijk [waar worstelt je doelgroep mee?] 
 _________________________________________________

En ik begrijp je volledig, je staat hier niet alleen in [benoem je
doelgroep]____________________ lopen vast/hebben moeite/lastig
vinden[waar ze op vastlopen]______________________________

Dat is de reden dat ik ________[omschrijving aanbod/dienst] heb
gecreëerd/bedacht/ontwikkeld om jou te helpen, zodat [wat doet je
dienst/product - benoem een resultaat]________________________

Tijdens/in/met [jouw aanbod] _____________________ ga je/hoe je
[waar je bent gestart] _______________naar [waar je eindigt , het
resultaat/voordeel van jouw dienst]___________________________

Ben je klaar met [benoem de worsteling doelgroep]_________________
____[Voeg hier je ‘call to action’ in - je vervolgstap (website/link/e-book enz.)
voor de lezer]________

Template 

De vetgedrukte zinnen laat je staan, maak bij sommige zinnen een
keuze uit de verschillende mogelijkheden.

Wie is mijn klant? 
Wat is uniek aan mijn dienst? 
Wat is het probleem van mijn klant of zijn/haar grootste verlangens?
Wat is mijn oplossing en welk resultaat of voordeel biedt het. 

Voordat je gaat schrijven is het belangrijk dat je je eerst deze vragen stelt.
   

Deze antwoorden zijn de belangrijkste basis van je tekst.



Ben jij regelmatig uren bezig met het schrijven van een tekst, maar komt er geen
zinnig woord op je scherm?

Het lijkt soms zo eenvoudig om even te gaan zitten en een stukje tekst te
schrijven, waarmee hoopjes klanten voor je deur staan, om door jou geholpen te
worden. 

Maar niets is minder waar...

Vind je het lastig om een tekst te schrijven die je lezer raakt, overtuigd en die
werken als een klantmagneet? 

En ik begrijp je volledig, je staat hier niet alleen in. Vele ondernemers lopen vast
op het schrijven van een pakkende en vlotte tekst, die je lezer in beweging zet. 

Dat is de reden dat ik de Masterclass: ‘Snel meer klanten door pakkende teksten’
heb ontwikkeld om jou te helpen, zodat je eenvoudig een fanbase opbouwt en
hierdoor meer klanten aantrekt. 

Tijdens deze Masterclass neem ik stap voor stap met je door hoe je van een saaie
tekst naar een persoonlijke en overtuigende tekst gaat die verkoopt. 

Ben je klaar met uren van je tijd te verliezen aan schrijven van verkoopteksten
zonder resultaat. 

Schrijf je hier in voor een van mijn Masterclasses. [call to action]

Voorbeeld

Make it simple. 
Make it memorable.
Make it fun to read.



Cursus 

Ontwaak je creatieve schrijfcel en ga van 
Zero naar COPY Hero 

Wil je teksten voor sociale media, je video, website of e-mails verbeteren en heb je
hulp nodig bij het maken van een tekst die opvalt, en waarmee je ideale klant uit je

handen eet?  

In deze cursus ontdek je hoe je – van scratch af aan – een tekst schrijf die
persoonlijk, beeldend, actief is én de lezer motiveert in actie te komen. Zodat jij een

geweldige tekst creëert om jou en je merk écht te laten opvallen.

Omdat je mijn template hebt gedownload bied ik je deze cursus aan van 84 euro
voor 29,95 euro. Gebruik de kortingscode: checklist (deze vul je in bij het

afrekenen). 

Start direct!

https://www.newenergy4you.nl/copy%20hero/
https://www.newenergy4you.nl/van-zero-naar-copy-hero/

