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Klantleiding voor bedrijfsteksten 

Mechelen, 7 juli 2016.  

Copywriting.nu beantwoordt alle vragen over commerciële teksten en hun schrijvers. 

Zoals: “Hoe selecteer ik mijn copywriter? Waar vind ik hem en hoeveel kost hij?  

Hoe brief ik hem?” Kortom: heldere inzichten in een schimmige copywritingwereld. 

Handleiding voor klanten 

Copywriting.nu is een ‘klantleiding’: een handleiding voor klanten van tekstschrijvers.  

Die laatsten hebben er alle belang bij dat hun klanten weten wat ze mogen verwachten.  

Omdat een puik resultaat afhangt van goede afspraken en een degelijke briefing.  

En hóé dat dan moet? Copywriting.nu legt het uit van a tot z. De pro’s en contra’s van freelancers, 

tekst- en communicatiebureaus, prijszetting en afspraken: geen thema blijft onaangeroerd. 

Het abc van teksttypes 

De communicatiewereld teert op jargon. Dat leidt vaak tot verwarring. ‘Eindredactie’ betekent 

iets anders in Nederland dan in Vlaanderen. Baseline wordt tagline. Leaflet is foldertje of flyer. 

Dankzij het woordenboek op Copywriting.nu ziet de bedrijfswereld het bos weer door de bomen.  

En voor wie geen copywriter zoekt, maar er zelf een wil worden, is er IkWordCopywriter.nu. 

Hier ontdekt hij welke vaardigheden hij al heeft en welke hij nog moet aanscherpen. 

Totale make-over 

Wim Van Rompuy, initiatiefnemer: “In 2011 klaarde ons tekstbureau met Copywriting.nu  

al heel wat vragen uit over commerciële tekstschrijvers. Met trefzekere tips en pasklare 

antwoorden op veelvoorkomende vragen. Nu, vijf jaar later, vullen we de blanco plekken in.  

En geven we de website een totale make-over – ook geschikt voor mobieltjes.” 

Over Schrijf.be copy & content  

Schrijf.be is een team van copywriters en contentmanagers, geselecteerd op de kracht van 

hun pen en de daadkracht van hun projectfollow-up. Multinational, kmo of eenmanszaak?  

De dubbele interne kwaliteitscontrole garandeert iedere klant een krachtige tekst die doet doen.  

 

Meer weten over Copywriting.nu of IkWordCopywriter.nu?  

Contacteer Wim Van Rompuy, zaakvoerder van Schrijf.be® copy & content 

 wim@Schrijf.be 

 +32 478 84 80 42 

 Willem Geetsstraat 9, 2800 Mechelen 


