Werf meer
klanten via
je website
Schrijftraining
voor ondernemers
Schrijf
• je eigen pakkende tekst
• deze is helder en doelgericht
• wervend én aantrekkelijk
• ready to use

Geef je
NU op

Schrijftraining
voor ondernemers
Werf meer klanten via je website
Wil je jouw website inzetten als een effectieve marketingtool? Zorg dan dat
internetgebruikers bij jou snel vinden wat ze zoeken. Schrijf een pakkende tekst!
In de schrijftraining Werf meer klanten via je website leer je hoe je potentiële
klanten online om je vinger windt. Je krijgt praktische schrijftips en persoonlijke
begeleiding in het schrijfproces. De training levert je waardevolle kennis op, en een
concreet product: een wervende tekst over jouw product of dienst die zo online kan.

Aan het einde van de dag heb je
• je eigen pakkende tekst
• deze is helder en doelgericht
• wervend en aantrekkelijk
• ready to use

Meld je
NU aan

Wervende teksten zijn overzichtelijk, lezen prettig en trekken meer klanten.

Waar en wanneer is het?
Donderdag 20 juni - 13.00 -17.00 uur
Vrijdag 21 juni - 13.00 -17.00 uur
Vrijdag 28 juni - 13.00 -17.00 uur
Op een centrale locatie in Utrecht.
WAT KOST HET
125 euro excl. 21% BTW.

Inclusief
• 4 uur persoonlijke begeleiding
• lesmateriaal
• koffie, thee en versnaperingen
• feedback op 2 teksten naar keuze
(max. 300 woorden per stuk),
tot 1 maand na de training
15% korting bij aanmelding met 2 personen

AANMELDEN of Meer weten?
Stuur een e-mail naar info@lisettedejong.nl of bel 06 - 14 55 79 45.
Of meld je direct aan via www.lisettedejong.nl
WAT ZEGGEN ANDERE CURSISTEN?
Monique van den Ende, studiekeuze- en loopbaancoach Heldere Keuze
“Dankzij deze training kon ik mijn kluwen van gedachten omvormen tot een tekst die de kern raakt.”
Bert van Doorn, directeur LOKAAL 58
“De persoonlijke begeleiding tijdens en na de training vond ik zeer zinvol.”

