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Het nagelnieuwe www.IkWordCopywriter.nu schenkt klare wijn voor
aspirant-tekstschrijvers. “Heb ik het in me? Wat moet ik kennen en kunnen?
Hoeveel verdien ik? Hoe ziet mijn werkdag eruit? Welke opleiding volg ik?”
Elke vraag krijgt een hyperconcreet antwoord van fulltime commercieel
tekstschrijvers.
Copywriter? Het is een beroep dat haast onbekend is – behalve in de communicatiewereld.
Copywriter Kim Beerts: “Onbekend maakt onbemind. Dus dééd ik er iets aan. En schreef
ik de website www.IkWordCopywriter.nu. Ik verwoordde de visie van Wim Van Rompuy,
mijn baas en een rot in het communicatievak.”
Highbrow gewauwel? Weg ermee: www.IkWordCopywriter.nu slaat nagels met koppen.

Een copywriter is een verkoper
Is een copywriter een schrijver? Ja! Is het een verkoper? Ja, en waarschijnlijk nog meer dan
een schrijver … Wim Van Rompuy: “Al te vaak komen er dichters of romanschrijvers
solliciteren. Ware taalvirtuozen. Maar een prospect op papier overtuigen om iets te kopen?
Ho maar! Terwijl copywriting net dáárom draait. Verkopers of marketeers die taalvaardig
zijn, slaan daar munt uit.” Deze, en veel meer, verrassende inzichten komen aan bod op
IkWordCopywriter.nu.

Gids voor werkzoekers, jobsites en onderwijs
De commerciële twijfelaars mét taalpotentieel aanmoedigen, en de linguïsten zonder
verkoopsflair ontmoedigen: dat is de doelstelling van de nieuwe website. Zodat sollicitanten
zich niet onvoorbereid in een avontuur storten. www.IkWordCopywriter.nu is dan ook
perfect ‘werkmateriaal’ voor organisaties en websites die jobzoekers begeleiden of zoeken.
En voor de hogescholen en universiteiten om hun studenten te gidsen.

Auteur: Schrijf.be
Initiatiefnemer van www.IkWordCopywriter.nu is Schrijf.be, het toonaangevende Vlaamse
copywritingbedrijf. Dat schrijft, herschrijft, corrigeert en hertaalt commerciële en zakelijke
teksten. Zo verwoordt het de producten of diensten van bedrijven, besturen of verenigingen
in Nederlandstalige teksten die doen doen.

Meer informatie?
Neem contact op met Wim Van Rompuy, zaakvoerder van Schrijf.be, op wim@Schrijf.be
of op 015 55 89 55. Schrijf.be, Locomotiefstraat 121 bus 3, 2800 Mechelen.

