Ha!
Ik heb goed nieuws!
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. (Blijft lekker hangen bij je 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
Wanneer je merkt dat je worstelt met het schrijven van een tekst voor je social
media post of script voor je video, deze template staat altijd voor je klaar.

Let’s go!
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Template
1. 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]
____________________________________________________________________________
2. Met als gevolg/ hierdoor [vul hier in wat als je doelgroep zijn of haar probleem
niet oplost. Wat gebeurt en dan? In deze zin maak je ze nog meer bewust,
maar je maakt er geen drama verhaal van]
____________________________________________________________________________

3. En ik begrijp je volledig, je staat hier niet alleen in [benoem je doelgroep]
____________________ lopen vast/hebben moeite/lastig vinden [waar ze op
vastlopen/wat is hun probleem] ____________________________________________

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

5. Tijdens/in/met [jouw aanbod] _____________________ ga je/hoe je [waar je bent
gestart] _______________ naar [waar je eindigt - het resultaat/voordeel van jouw
dienst]______________________________________________________________________

6. Ben je klaar met [benoem de worsteling doelgroep]_________________ [Voeg
hier je ‘call to action’ [7] in - je vervolgstap [website/link/e-book enz.] voor de
____________________________________________________________________________
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Voorbeeldtekst:
1. Vind jij het moeilijk om je eigen grenzen aan te geven?

2. Met als gevolg dat jij nauwelijks nog tijd hebt voor jezelf, omdat je altijd ‘ja’
zegt en ‘nee’ bedoelt.

3. En ik begrijp je volledig, je staat hier niet alleen in veel hooggevoelige
ondernemers vinden het lastig om voor zichzelf op te komen, zonder zich
schuldig te voelen.

4. Dat is de reden dat ik een Masterclass heb ontwikkeld om jou te helpen,
zodat jij de handvatten krijgt om eenvoudig ‘nee’ te leren zeggen, zonder dat je
nachten wakker ligt en je schuldig voelt.

5. Tijdens deze Masterclass ga je van een onrustig en gejaagde gevoel naar
meer zelfvertrouwen en rust.

6. Ben je klaar met je continu weer beschikbaar stellen voor anderen en je
telkens voorbij te rennen? Meld je dan aan voor de gratis Masterclass: “Zeg
eens wat vaker Nee!” (+ link)
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Nog een voorbeeld:
1. Vind je het lastig om overtuigende teksten te schrijven die verkopen?

2. Met als gevolg dat je keer op keer bij een nieuwe lancering nauwelijks
aanmeldingen krijgt via je website.

3. En ik begrijp je volledig, je staat hier niet alleen in. Veel ondernemers lopen
vast op het schrijven van een pakkende tekst, die hun lezers in beweging zet
om jou te bellen of de koopknop in te drukken.

4. Dat is de reden dat ik de Masterclass: “Snel meer klanten door pakkende
teksten” heb ontwikkeld om jou te helpen, zodat je eenvoudig teksten leert
schrijven leert schrijven die je lezer raken in het hart.

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

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

7. Schrijf je hier in voor mijn Masterclass: “Snel meer klanten door pakkende
teksten”. [call to action]
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Mijn versie
Dit is de 1e tekst op een andere manier geschreven, maar wel met dezelfde
boodschap en opbouw.
Vind jij het moeilijk als er weer eens iemand aan je vraagt, voor de zoveelste keer die
week: “Kan je dit voor mij doen of wil je mij hiermee helpen?”
Met als gevolg dat jij je benen uit je lijf rent en aan het eind van de week aan het
zuurstof mag, omdat je volledig uitgeput bent.
En geloof me, je staat hier echt niet alleen in! Zoveel vrouwen - met iets te lange
voelsprieten - vinden het retelastig om voor zichzelf op te komen. Zonder dat ze
regelmatig huilend op de bank liggen met een doos chocolade.
Om die reden en omdat ik in elke vezel van mijn lijf voel dat ik deze vrouwen wil
helpen, heb ik een Masterclass ontwikkeld: “Zeg eens wat vaker Nee!”
In deze Masterclass krijg je de handvatten hoe je, zodra er iemand weer aan je hoofd
loopt te zeuren, ze direct de deur wijst (zonder schuldgevoel).
Na het volgen van deze Masterclass ga je van een onrustig en opgejaagd gevoel naar
meer rust en zelfvertrouwen en hou je meer tijd over om eens lekker te Netflixen.
Dus ben je klaar met je continu weer beschikbaar stellen voor anderen en je telkens
voorbij te rennen? Meld je dan aan voor de gratis Masterclass: “Zeg eens wat vaker
Nee!” (+ link)
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Make it simple.
Make it memorable.
Make it fun to read.

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…
● 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 mij fascineert.
● Als copywriting coach bij Eelco de Boer help ik maandelijks tientallen
ondernemers met het schrijven van converterende teksten.
● Copywriter bij 365 dagensuccesvol.nl
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Hier is slechts een korte lijst met succesverhalen
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Boek hier 30 minuten brainstorm & feedback sessie
Je hebt een mooie weggever, je stuurt af en toe e-mails, je bent vaak te vinden op
sociale media en je bent trots op je website.
Maar toch loopt het niet.
● Je krijgt nauwelijks inschrijvingen op je mailinglijst, je vraagt je soms af
waarom je nog e-mails stuurt – bijna niemand opent ze – laat staan dat je er
verkopen uithaalt.
● Of heb je het gevoel dat je alleen maar de kas van Mark Zuckerberg aan het
spekken bent met niet werkende Facebook advertenties.
● Je salespagina converteert voor geen meter…
Heb jij één of meerdere van deze problemen?
Meld je dan gratis aan voor een feedback & brainstormsessie.
Elke maand selecteer ik 2 ondernemers voor een gratis webteksten feedback en
brainstormsessie over je strategie t.w.v. 275 euro.

Ik zie vaak in één oogopslag waar het schuurt en waar je kunt verbeteren. Ik geef
uitgebreid antwoord op al je vragen.

Tijdens de sessie denk ik met jou mee. We maken kennis en ik geef je direct een
aantal concrete tips voor je ‘next move’!

Het doel van dit gesprek is om jou verder te helpen naar de volgende stap in je
bedrijf, soms komt hier een samenwerking uit als het klikt aan beide kanten. Het kan
best zijn dat ik niet de juiste persoon ben om jou verder te helpen, dan verwijs ik je
graag naar een ander die dat wél kan.
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Waar ik je mee kan helpen.
● Opbouw advertenties
● Salesfunnels – klantreis
● Converterende salespagina’s
● Je ideale klant bepalen
● Je teksten concreet en breinprikkelend maken
● Hoe je e-mails schrijft die verkopen
● Remmetjes & stemmetjes die je blokkeren

Als je geselecteerd bent dan spreek ik je snel. Ben je niet geselecteerd dan ontvang
je bericht.
Wil je kennismaken en concrete tips ontvangen, toegespitst op jouw situatie?
Meld je hier aan: https://www.newenergy4you.nl/gratis-brainstormsessie/
Ik kijk er naar uit!

Susan
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