
IN 3 STAPPEN EEN
KRAAKHELDERE
BOODSCHAP 



Wat is het probleem dat je oplost?
Wat is jouw oplossing?  
Beschrijf het succes nadat ze je dienst hebben gebruikt .

Wanneer je jezelf voor het eerst aan iemand voorstelt, is meestal een
van de eerste dingen die je aan elkaar vraag: "Wat doe je?"

Hoe vaak hoor je niet: "Wat ik doe is nogal ingewikkeld, ik kan het je
wel uitleggen, maar het duurt even." Of ze verzanden in details en
raken de rode draad volledig kwijt.  

En geloof me, het overkomt de besten. 

Op een duidelijke en beknopte manier uitleggen wat je doet, is een van
de moeilijkste dingen om te doen. 

Om dit te voorkomen heb je een Magische Marketing zin nodig. Een
duidelijke beschrijving van wat je doet. Zie de 'zin' als een pakkende
korte samengevatte introductie van jouw bedrijf.  

De Magische Marketing zin is één tot drie zinnen met de volgende
opbouw: 

MAGISCHE MARKETING ZIN IS EEN PAKKENDE ZIN,
DIE ERVOOR ZORGT DAT JOUW PUBLIEK DENKT:
"WAUW, WIE IS DIT?!



In de footer van website.
In je e-mails.
Je socialmedia bio.
Onder je e-mailhandtekening. 
Bij de afsluiting van je video.
Bij de start van een speech.
Op de muur van je kantoor.

WAT IS HET GEHEIM VAN DE MAGISCHE MARKETING
ZIN? EN WAT IS DE REDEN DAT JE HIERMEE MEER LEADS
EN KLANTEN AANTREKT? 

Zodra ze je zin lezen of horen wordt er een verhaal opgestart in het hoofd
van de luisteraar of lezer. Je begint met de worsteling van je ideale klant en
niet eerst een lang verhaal over jou, de kat of hond en hoe je padvinders of
blokfluit lessen waren.

Je neemt je luisteraar of lezer direct mee in hun eigen verhaal waardoor ze
getriggerd worden. Doordat je ze hebt geprikkeld willen ze meer over je
weten en vragen ze om je visitekaartje, willen digitaal met je connecten of
surfen verder naar meer informatie over jou.

Verwar een Magische Marketing zin niet met een elevator pitch. Het is een
uniek stukje tekst die je in al je marketing gebruikt, bijvoorbeeld: 

De Magische Marketing zin is ook geen slogan of 'mission statement'. De
Magische Marketing zin schetst duidelijk en specifiek het probleem en de
oplossing op een eenvoudige en  pakkende manier. 



Gebruik geen vakjargon

Je lost één probleem op 

Schrijf beeldend. 

Zorg ervoor dat het lekker loopt. 

De 'zin' bestaat uit 3 onderdelen. 

1.Probleem 

Begin met het probleem of pijnpunt te benoemen waarmee je ideale klant
worstelt. Een van de grootste fouten die de meeste mensen maken, is dat ze
eerst de oplossing bieden. 

2.Oplossing 

De oplossing is het beste moment om je publiek te vertellen wat je precies doet.
Zorg ervoor dat het naadloos aansluit bij het probleem. 

3.Succes 

Tot slot, praat over het succes. Leg duidelijk uit hoe je ideale klanten zich zullen
voelen nadat je hun probleem hebt opgelost. Laat ze zien en voelen* wat ze
krijgen met jouw dienst. 

*) dit is het antwoord op de vraag hoe klanten zich voelen nadat ze jouw dienst
hebben gebruikt. Welke transformatie hebben ze doorgemaakt. Welk gevoel
geeft ze dit? 

Belangrijk 

Er zijn enkele dingen om rekening mee te houden bij het schrijven van je
Magische Marketing zin. 

Het is belangrijk om één probleem te kiezen om op te lossen. Je hebt
ongetwijfeld meerdere oplossingen voor meerdere problemen. Zodra je deze
allemaal deelt, schop je een hoop verwarring en haken ze af. 

De meeste mensen zijn het erover eens dat het gemakkelijker is om iets te
begrijpen als je het in je hoofd kunt voorstellen. Beeldend schrijven maakt het
plaatje zichtbaar en roept een emotie op bij je publiek. 

Je Magische Marketing zin moet je zonder haperen en stotteren kunnen
opdreunen. 



“Veel multifocus ondernemers worstelen met wie ze willen zijn en wat ze

doen in hun bedrijf. Ik help ze met hun positionering en een glasheldere

boodschap. Zodat ze zelfverzekerd en daadkrachtig hun plek in de markt

verbeteren en groeien met hun bedrijf. 

“Bespreekt jouw team alle belangrijke zaken bij het koffiezetapparaat,

maar tijdens de overleggen houden ze de lippen stijf op elkaar? Ik heb

een oplossing wat zorgt dat je team open en onbevangen durft te

communiceren. Zodat jij als manager weet wat er speelt, je hierop kunt

inspelen, je team hierdoor beter presteert en jou rust geeft.”

“De meeste mensen krijgen maar moeilijk grip en inzicht in hun financiën.

Om die reden hebben we een dashboard ontwikkeld waarop we een

financieel plan met al hun informatie presenteren, zodat ze rust krijgen

over hun centjes en weer lekker kunnen slapen."

Voorbeelden  



De meeste mensen worstelen met ... 
Weet jij hoe mensen zich voelen over ... 
Veel mensen zijn bang voor ... 

Het probleem
Welk probleem (pijnpunt) los je op?

Enkele voorbeeld zinnen om mee te starten: 

CREËER JE EIGEN MAGISCHE MARKETING ZIN 

De oplossing
Wat is je plan om het probleem op te lossen? Geef ze het gevoel dat het een nieuw
idee is, iets waar ze nog niet van hebben gehoord. Dan wordt het pas echt interessant. 

Succes 
Hoe ziet het leven er nu uit met het probleem opgelost? Wat is het resultaat van jouw
oplossing.

Breng het allemaal samen
Voorlopige versie:



Ha! Ik ben Susan Wind, als creatieve
copywriter en ervaren copywritingcoach
help ik ondernemers en bedrijven hun
blinde vlekken te doorbreken, hun
potentieel in te zien en een heldere
boodschap te creëren, zodat ze betere
klanten aantrekken en groeien met hun
bedrijf. 

Ik werk samen met toonaangevende
bedrijven waarvoor ik al duizenden
overtuigende woorden heb geschreven.
Sinds 2018 train ik ondernemers bij het
vinden van de woorden die passen bij
hun doelgroep. Ben jij de volgende?

Meer informatie over de 
exclusieve Masterclass

Zet jouw ideeën om in een nieuwe gefocuste boodschap. 

Level met gelijkgestemde ondernemers, laat je inspireren en je op nieuwe
ideeën brengen. 

Schrijven je pakkende Marketing zin voor jouw bedrijf waarmee je meer leads
en klanten aantrekt.

Verzand je eindeloos in details en kun je niet 
to-the-point uitleggen wat je doet? 

Meld je dan aan voor mijn exclusieve Masterclass en: 

Het is een dag boordevol praktische tips en mindblowing inzichten. 

Verlies geen klanten meer met een onduidelijke boodschap en meld je 
vandaag nog aan.

OOK JIJ VERDIENT EEN HELDERE BOODSCHAP, ZODAT JE 
BEREIK VERGROOT EN MEER IMPACT MAAKT. 
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