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Welkom. 
‘De kunst van het verleiden’ 
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Waarom zouden ze het lezen? 

Brave teksten werken niet. Ze zijn niet leuk om te 
schrijven en nog veel minder aangenaam om te lezen.  



Taalkundig omdenken 

We gaan lekker klooien met koppen, zinnen en woorden. 
Taalkundig omdenken heet dat. 



Argumenten om te stoppen 

Met onze sterke merken hebben we een stevige 
marktpositie in alle onderdelen van de mediabranche.  

 

Wij weten wij als geen ander wat er leeft in de wereld van 
de media, kennis die toegevoegde waarde biedt voor onze 
zakelijke partners.  

 

Wij mogen ons vol trots het sterkste mediabedrijf van 
Nederland noemen. 



Unique Selling Content 

 Inhoud 

 

 Taal  

 

Prachtig geschreven maar er staat niets! 
Mooi ‘verhaal’ maar niet om te lezen! 
 



Doel 

 Wat is de ‘why’? 

 

 Weten? Vinden? Doen? 

 

 Wat is je boodschap? 

 

 Wat wil je ontlokken? 

 

 



Doelgroep 

 Prospect 

 Klant 

 Volger 

 Fan 

 

 WHDKDA 

 

 

 



Gereedschapskist (‘hoe’) 

 Inhoud 

 Toon 

 Stijl 

 

 



Inhoud 

 Waar zijn we ECHT uniek in! 



Toon (gevoel/ sfeer) 

 Formeel/ informeel/ los/ spreektaal/ …… 

 Aanspreekvorm 

 Vertellen 

 Makkelijk 

 Menselijk 

 Dichtbij 

 

 

 



Stijl (functionele hulpmiddelen) 

 Zinnen (lengte, opbouw) 

 Woorden (ouderwets, trendy) 

 Koppen 

 Beeldspraak (metafoor, personificatie, …) 



Aan de slag (‘wat’) 

Bij consumenten staan we al jaren bekend als een 
betrouwbare partij voor elk bloemenvraagstuk. 

 



Aan de slag (‘wat’) 

Wij zijn een dienstverlenend schildersbedrijf dat mensen 
ontzorgt. Wij bieden een op de klant afgestemde oplossing 
voor schilderwerk en onderhoud.  



Aan de slag (‘wat’) 

Mede gezien de lage hypotheekrente kan het nu 
interessant zijn om een woning te kopen en/of de 
rentevastperiode van uw huidige hypotheek alvast 
tussentijds te wijzigen. 



Aan de slag (‘wat’) 

Voor ons betekent duurzaamheid dat we ons bewust zijn 
van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de 
wereld van morgen. 



Aan de slag (‘wat’) 

Tegenover de dagelijks terugkerende routine staan 
activiteiten die juist nét iets heel anders vragen van 
kinderen dan ze gewend zijn: een natuur-onderwijsles 
buiten in het gras, een verkeersles over de fiets met een 
fiets in de klas… 



Aan de slag (‘wat’) 

IPad op schoot 

IPhone onder handbereik 

 



Criteria 



Geweldig 

Dat jullie er waren! 


