Wilt u een tekst die uw klanten in beweging zet –
knisperend geschreven én op tijd geleverd?
Bingo! Schrijf.be levert u sprankelende copywriting
en redactie, eindredactie en hertaling.

Schenk uzelf gemoedsrust
wanneer u uw tekst uit handen geeft:

Vakkundig
Ieder van onze copywriters heeft zijn eigen expertise.
Zo vertrouwt u op één tekstpartner die toch alle teksttypes beheerst.

Overtuigend
Onze kwaliteitsbewakers garanderen dat uw tekst
uw doelgroep overtuigt door inhoud, stijl en vorm.

Correct
Onze eindredacteurs vlooien uw tekst na op fouten
tegen spelling, grammatica en uniformiteit.

Uniform
U vermijdt stijlbreuken met onze stijlgids.

Waterdicht
Feilloze bedrijfsprocedures, alerte coördinatoren en
back-upcopywriters zijn uw vangnet. Zij bieden u
de gemoedsrust die een freelancer u niet kan geven.

Betrouwbaar
U krijgt een sluitende offerte zonder verrassingen,
inclusief correctieronde en onbeperkt copyright.

Advertentie
Advertorial
Artikel
Baseline
Bedrijfsblad
Blogbericht
Brief
Brochure
Casestudy
Direct mail
E-mailing
E-nieuwsbrief
E-zine
Facebook
Factsheet
Feitenblad
Flyer
Folder
Google AdWords
Hertaling
Intranetartikel
Jaarverslag
Landingspagina
LinkedIn-profiel
Lokalisatie
Mailing
Nieuwsbrief
Offerte
Pay-off
Persbericht
Personeelsblad
Postkaart
Publireportage
SEO-webteksten
Slogan
Speech
Tagline
Testimonial
Troevenblad
Vacature
Verkoopbrief
Vervlaamsing
Verhollandsing
Vertaling
Voice-over
Webtekst

Wat is Schrijf.be niét?
Schrijf.be is géén vrijblijvend
freelancersplatform of -collectief.
Bij ons vertrouwt u op fulltimecopywriters
in vast dienstverband, die met u een
langetermijn-vertrouwensrelatie aangaan.

Copywriting en redactie
Voor:

vanuit:

schrijven

werkdocumenten

herschrijven

briefing

corrigeren

interview(s)

proeflezen

research

Hertalingen
Vertaling + copywriting in één klap? Ja!
Schrijf.be herschrijft uw Franse, Engelse
en Duitse teksten in het Nederlands …
en omgekeerd.
De lezer weet niet beter dan dat uw tekst
origineel in zijn moedertaal werd geschreven.

Klein en groot
Voor grote bedrijven met kleine projecten
en kleine bedrijven met grote projecten.
Alle sectoren – b2b en b2c.

Contact
E info@Schrijf.be
T +32 15 27 55 10
F +32 15 78 01 47
www.Schrijf.be
Willem Geetsstraat 9
B-2800 Mechelen
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