Quentext, creatief in inspirerende teksten

Bekijk de webversie

We mogen gezien worden!
Lieve lezer,
Mezelf laten zien als een ervaren tekstschrijver heb ik altijd een beetje eng gevonden. Ik
schrijf liever teksten waarmee anderen zichzelf zichtbaarder kunnen maken. Dat doe ik nog
steeds het allerliefste. Toch heb ik besloten om van 2017 het jaar van persoonlijke
manifestatie te maken! Om eens meer te laten zien wie ik ben en wat ik met mijn bedrijf voor
jou en anderen kan betekenen. Met deze eerste nieuwsbrief, inclusief aantrekkelijke
welkomstactie, wil ik mezelf dan ook graag (opnieuw) aan je voorstellen.

Mijn creativiteit
Mijn naam is Wendy van den Berg, 53 jaar geleden op deze wereld
gekomen en al ruim dertig jaar werkzaam in de journalistiek. Omdat er
mede door bezuinigingen de laatste jaren steeds minder ruimte kwam
voor persoonlijke creativiteit, ben ik in 2014 mijn eigen tekstbureau
begonnen. Ook omdat ik voelde dat daar mijn passie ligt: Andere zzp’
ers en ondernemers die het moeilijk vinden de juiste woorden te vinden,
helpen met het schrijven van hun persoonlijke verhaal, hun (web)teksten, nieuwbrief of welke
(commerciële) media-uiting dan ook maar wenselijk is.

Inlevingsvermogen en intuïtie
Sinds ik weet dat ik hooggevoelig ben, is er een wereld
voor me opengegaan. Hèhè, ik stel me helemaal niet
aan:) Nu probeer ik deze kwalitei te integreren in het
dagelijks leven. Bovendien is het in mijn werk als
tekstschrijver een prachtig hulpmiddel gebleken! Ik laat
mijn inlevingsvermogen en intuïtieve vermogen een grote
rol spelen bij het schrijven van teksten. Ik schrijf teksten niet puur en alleen op de informatie
die ik krijg, maar neem mee wat ik bij een opdrachtgever voel en welke sfeer en uitstraling
daarbij past. Voordat ik aan de slag ga, stem ik me helemaal af op de klant en op ‘mijn lijntje
met boven’, zoals ik dat altijd noem. Zo komen we met z’n ‘allen’ tot een prachtig
eindresultaat!
Het is voor mij dé manier gebleken om het bijzondere verhaal van andere zzp’ ers en
ondernemers en hún persoonlijke missie op een aantrekkelijke manier neer te zetten. Dit,
gecombineerd met een rugzak vol levenservaring (daarover lees je meer op www.quentext.nl)
maakt dat ik me goed kan inleven en afstemmen op wat iemand van mij, als tekstschrijver,
nodig heeft.

Het vinden van de juiste woorden
Spreekt mijn verhaal je aan? En wil jij, als zzp’er of als
ondernemer met een persoonlijke missie, ook heel graag
andere mensen helpen en inspireren met je bedrijf of
praktijk? Maar vind je het lastig de juiste woorden te
vinden om jezelf en wat je te bieden hebt, goed neer te
zetten? Ik help je graag bij het schrijven van je
(web)profiel, je persoonlijke en zakelijke (web)teksten, je nieuwbrief, of waar je voorkeur
naar uit gaat. Ook help ik kersverse zzp’ers die nog een drempeltje hebben te gaan als het
gaat om met hun zielenmissie naar buiten te treden. Dan kan het een mooi duwtje in de rug
betekenen om alvast met het schrijven van je profiel en je teksten voor je website of
nieuwsbrief aan de slag te gaan. Dat schept zelfvertrouwen en dan komt de rest vanzelf.

Leuke actie tot en met 7 april 2017
Als je wilt weten of ik tekstueel iets voor je kan betekenen,
dan maak ik graag een persoonlijke afspraak. We
bespreken samen wat je voor ogen hebt. De intake is gratis en je kunt daarna beslissen of
we met elkaar in zee gaan.
Voor wie graag eens zou willen weten of zijn of haar website of nieuwsbrief wel de juiste
uitstraling en tekstopbouw heeft, of wellicht heb je zelf teksten geschreven maar ben je er
niet zeker over, bied ik tot en met 7 april 2017 een scan aan voor slechts tien euro. Ik scan je
webpagina’s en/of tekst(en) en zal je laten weten waar naar mijn idee nog verbeterpunten
wenselijk zijn.
Interesse? Ik hoor of lees je graag via telefoonnummer 06 83624805 of via
quentext@gmail.com

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u quentext@gmail.com toe aan uw adresboek.

