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Hoi Sjors,

Zoals beloofd stuur ik jou de offerte met de extra landingspagina’s. 
Jij wilt investeren in SEO en dat is een heel waardevolle investering. 
Omdat je zowel op je landingspagina’s als op je producten 
beter gevonden wilt worden, adviseren wij om per prodcut een 
landingspagina te maken. Hier kun je weer een zoekwoord kwijt 
en zo vergroot je je vindbaarheid. Daarnaast blijven je pagina’s 
overzichtelijk en verkline je de kans dat je lezer afhaakt omdat hij 
niet makkelijk kan vinden wat hij zoekt. Hoe langer je bezoeker op je 
website blijft, hoe beter dat voor je SEO is.

Wij werken altijd met een kickoff. Hierin maken we kennis met 
het bedrijf, dompelen we ons helemaal onder in de wereld van 
aggregaten en kabelgoten. We bespreken de gewenste tone of 
voice en makens ons de USP’s van zowel Abrahams als Power4You 
eigen.

De webteksten schrijven we SEO-proof, mobielvriendelijk en 
conversiegericht. We verwerken 1 tot 2 zoekwoorden in de tekst, 
zorgen voor korte zinnen en korte alinea’s en maken call to actions, 
button en doorlinkmogelijkheden. Tijdens het schrijven adviseren 
we ook voer het gebruik van bijvoorbeeld kaders.

We kunnen de opdracht ook gefaseerd uitvoeren. Bijvoorbeeld 
eerst Abrahams aanpakken (de website van Power4You laat 
misschien nog even op zich wachten) en in een later stadium de 
teksten voor Power4You. Er valt wel een mouw aan te passen.

Groet,
Maartje

Contact
.............
.............
.............

Voor
Sjors Abrahams
Sjors Abrahams Hilvarenbeek B.V. 
Rogier van Leefdaelstraat 9 5081 
JK HILVARENBEEK 

Van
Tekstbureau Door Lotje Getikt 
Veemarktstraat 34
5034 CV Tilburg
www.doorlotje.nl
KvK: 53632001

Verzenddatum
27 juli 2020

Projectnummer
2457

linkedin-in

Introductie

Dit is een voorbeeldofferte
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quae quas apis dis atur?
Lendaniscid maximus aut elest et volor a nonectemolo tore dolupti 
aribusa ndandem sum ipsum et resediate plabores dentiur abor 
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imporia nis audit, omniet aut et eos debisque seque liquaepudae 
etum quiatectur, atem inulpar chilibu saessinctem fugiam quunt.

Introductie
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Kick off

Profileer Abrahams en Power4You krachtig enpak de lezer in één oogopslag. Wij vertalen jouw 
boodschap in messcherpe teksten. Zo kan de bezoeker niet meer om jou heen. In de kick-off 
bespreken we al het hoe, wat en waarom rondom jouw bedrijf. We dompelen ons helemaal onder 
in de wereld van aggregaten, kabelbeschermning en verdeelkasten. We zetten de USP’s op een 
rijtje en kijken hoe we deze het beste naar voren brengen. Zo schieten we tijdens het schrijven 
recht op doel.

Wat je van ons krijgt
Een strategisch plan is de basis van jouw webteksten. We bepreken jullie dinesten, oplossingen, 
mogelijkheden, doelgroepen en tone of voice. Op bais van de sitemap en het design verdiepen 
we ons in de teksten die er moeten komen. Ook het zoekwoordeonderzoek nemen we aandachtig 
onder de loep om te bepalen waar we de juiste woorden op de pagina’s terug laten komen. Online 
marketing is geen quick-fix. Met deze gesprekken bereiden we de klus maximaal voor.

De kleine lettertjes
We gaan uit van telefonische gesprekken en interviews. Als een kickoff op locatie is gewenst, is 
bedrag exclusief reiskosten en -tijd.

€ 0,00

Voorstel
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Landingspagina’s Abrahams Aggregaten

Bij een nieuwe website horen nieuwe teksten. Zoals beeld laat zien waar jullie voor staan, kan 
taal dat namelijk ook. Daarnaast wil je dat de website opvalt in de zoekmachine en aanspreek 
waneer de bezoeker eenmaal de online omgeving is beinnegestapt. Landingspagina’s zorgen 
voor betere vindhaarheid en vergroten het aantal leads. Wanneer je ze neit op zichzelf laat staan, 
maar verbdint in de vorm van een slimme hub, bepaal je zelf welk pad jouw online bezoekers 
bewandelen.

Wij schrijven de volgende pagina’s:
• Aggregaten
• Aggregaten Verhuur: overzichtspagina

• Kleine bezine aggregaten
• Diesel aggregaten
• Verlengkabels en verdeelkasten
• Verdeelkasten
• Kabelbescherming
• Verlichting
• Evenementencontainer/opslagcontainer
• Super silent aggregaten

• Aggregaten Verkoop
• Auto-Elektro
• Service
• Over ons

Wat je van ons krijgt
Dit pakket is inclusief telefonisch interview, zoekwoordenimplementatie, identiteitsonderzoek 
voor een passende tekststijl en het publicatieklaar maken van de content. De SEO-teksten 
zijn voorzien van meta descriptions en titles en ALT-teksten. De website is conversiegericht 
en mobielvriendelijk geschreven en de pagina’s zijn voorzien van slimme link- en 
buttonmogelijkheden om de doelgroep aan te zetten tot actie.

De kleine lettertjes
De landingspagina’s zijn maximaal 400 woorden per stuk. We leveren teksten binnen drie weken 
na de interviewdatum aan. Je hebt rcht op één schriftelijke correctieronde, die je doorvoert in 
Microsoft OneDrive. Correcties kunnen tot uiterlijk drie weken na oplevering van de eerste versie 
worden aangegegeven, daarna valt de correctierond en sluiten wij de opdracht af.

€ 0,00

Projectmanagement

We rekenen altijd 10 proces projectmanagement op de prijs. Opdracht vragen een zorgvuldige 
planning. Iemand die de teugels strak houdt en structuur bewaakt. Wij bellen om de details door 
te nemen, schakelen met jouw collega’s of derden, verzorgen de planning en zien erop toe dat de 
teksten juist geplaatst worden.

PM

Voorstel
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Slogan OPTIONEEL

We vertalen jouw merkbelofte in een pakkende slogan die je op al je uitingen kunt gebruiken. De 
slogan vertelt wat je in essentie voor de klant wilt betekenen. Hij is inspirerend en uitnodigend.

Wat je van ons krijgt
Een lijst van tien mogelijke slogans. Jij kiest er eentje uit. Eventueel doen we nog een extra 
creatieve ronde om hem helemaal te krijgen zoals jij het wilt.

De kleine lettertjes
We gaan ervanuit dat jij jouw merkbelofte in de de vorm van maximaal één A4 bij ons aanlevert. 
Deze moet ons genoeg aanknopingspunten geven om een slogan op te baseren.

€ 0,00

Voorstel

Voorbereiden sessie Kick off
Dit is een omschrijving op productniveau. Dit is een omschrijving op productniveau. 
Dit is een omschrijving op productniveau. Dit is een omschrijving op productniveau. 
Dit is een omschrijving op productniveau. Dit is een omschrijving op productniveau.

1 uur 0,00 -25%

Dit is de naam van een product Toevoeging onderwerp 3 uur 0,00 -25%

Dit is de naam van een product Toevoeging onderwerp 2 uur 0,00 -25%
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Bij akkoord op dit aanbod stem je ook in met onze Algemene Voorwaarden. 
Deze offerte is 30 dagen geldig.  
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting van 21%.

Maartje Beek
Door Lotje Getikt

Sjors Abrahams
Sjors Abrahams Hilvarenbeek B.V.

Heldere SEO-teksten voor Abrahams
€ 0,00 excl. btw (€ 0,00 incl. btw)

Inclusief gratis Staatslot

Ondertekenen
Van jouw opdracht gaan onze harten sneller tikken. Wanneer je dit aanbod ondertekent, volgen 
onze vingers ook. Je geeft eenvoudig akkoord door links bovenin op de gele knop te drukken. 
Wij plannen de werkzaamheden dan zo snel mogelijk in. Heb je vragen of suggesties voor 
aanpassingen? Neem dan even contact met ons op via 013 302 90 09.

Tekenen



Bijlage

1 Wervend
Goede SEO-teksten bepalen in belangrijke mate het succes van jouw website. 
Maar zelf krijg jij moeilijk iets op papier. Of het ontbreekt je simpelweg aan tijd. Door 
Lotje Getikt biedt een contentraket voor een vliegende start. We denken mee over 
geschikte onderwerpen, passende inhoud, logische verwijzingen, een strategische 
schrijfstijl en actiegerichte vorm. 

2 Doorlopend
Trainde je wel eens om fit te worden? Dan weet je dat een goede conditie inzakt 
zodra je minder beweegt. Zonde van de moeite. Voor een website is het niet anders. 
Houd jouw content daarom doorlopend up-to-date. Dat staat verzorgd en zo blijf je 
relevant. Door Lotje Getikt helpt met een strategisch communicatiepad en lekkere 
teksten.

3 Op B1-niveau
Majoreren, abdominaal, stenose. Collega’s begrijpen vast meteen wat je bedoelt. 
Klanten niet. Slechts 15 procent van de Nederlanders beheerst taalniveau C1. Toch 
wordt 75 procent van de teksten in dit moeilijke taalniveau aangeboden. Wat jij 
nodig hebt, zijn B1-teksten, oftewel makkelijke taal. Daarvoor heb je ons. Wij tikken 
teksten in begrijpelijke taal. Zo bereik je iedereen.

4 Gidsen
Wij schrijven jouw communicatiegids, handleiding voor het schrijven van 
vacatureteksten of B1-handboek. In deze gidsen bundelen we alle bevindingen, tips 
en regels die bij jouw organisatie horen. Zo heb je een op maat gemaakt handboek 
voor jouw medewerkers waar je nog jaren mee vooruit kunt. Een duurzame 
investering dus.

5 En traint
We bieden unieke trainingen die al jouw communicatievraagstukken oplossen. Zo 
wordt de marcom-afdeling wijzer over SEO, jouw HR-medewerkers over betere 
vacatureteksten en weten jullie tendermanagers een maximaal wervende tekst te 
schrijven in een minimaal aantal woorden. 

Ennuh

DLG tikt...




