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Hallo creatieve (w)onderneemster met zin in naam en faam,

Heb jij een fantastisch bedrijf waarin jij jouw passie uitbouwt met een formidabel product of een
geweldige dienst, maar zijn er nog te weinig mensen die jouw bedrijf kennen?
Wil jij dat mensen gaan spreken over jouw bedrijf,
dat het een bijna legendarisch verhaal wordt en evolueert naar merk en opmerkelijk?
Copywritingbureau (B)right 2 Write helpt je jouw verhaal vertalen.

In dit e-boek ontdek je het belang van verhalen,
ga je op ontdekkingsreis naar de verhalen in jouw bedrijf
en leer je hoe je ze op een commerciële manier naar buiten kunt brengen.
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Copywritingbureau (B)right2write voorziet de vitamine C voor alle teksten:
- Creatie-f
- Connectie met affectie
- Correctie en perfectie
- Communicatiereflectie

De juiste woordformule zorgt dat JOUW BOODSCHAP bij blijft, blij maakt
en linea recta naar een HOGER NIVEAU wordt getild!
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Ik ben Leona
I write bright and I do it in the right way – this makes: (B)right 2 Write
Ik ben een speelvogel die kan spellen – vermakelijk
en een wijze uil die zich kan bewijzen – zakelijk

Ik houd van sportlessen (mens sana in corpore sano) en ben gebeten door het “levenslang leren”virus. Ik heb communicatiewetenschappen, vrijetijdsagogiek (film en management) gestudeerd, bezit
een aggregaat voor het hoger onderwijs en school mij voortdurend bij op het vlak van talen,
informatica en schrijven
Ik schrijf uit een passie voor taal.
en laat dat graag rijmen met jouw verhaal.
Ik wil “wereld-verbeteraar” zijn in de letterlijke en figuurlijke zin:
door teksten een upgrade te geven door fouten te elimineren,
maar ook door te betoveren en te veroveren met mijn zin in zinnen.
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Belangrijke boodschap:
Het is illegaal om dit e-book te kopiëren, verkopen of verdelen!

Tekst & vormgeving: Leona Geudens
www.bright2write.be

© 2018 (B)right 2 Write

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Welkom in de wonderbaarlijke wereld van storytelling.

In dit e-book ga je op ontdekkingsreis naar verhalen. Niet zomaar een verhaal, maar het verhaal
achter jouw (w)onderneming. Het ultieme doel is om van story Telling naar story Selling te gaan.
Jouw verhaal. Jouw succes.
Your world. Your word. The Place 2B.
Via verteltechniek wordt jouw wereld met de woorden die je gecreëerd hebt, de plek waar iedereen
zich mee wil associëren.
Je krijgt hier een gratis maar zeer kwalitatieve introductie die je warm zal maken om verder op
verkenning te gaan. Ik maak je wegwijs in een onduidelijke wereld en zorg ervoor dat je linea recta bij
jouw doel geraakt.

Ik geef je de juiste brandstof,
wakker het vuur van jouw passie aan zodat jouw ideale doelgroep zich kan verwarmen
en aan het einde vieren we dit met vuurwerk.
Wat ga je leren in dit e-book?
1.
2.
3.
4.
5.

Geen leek meer. Leren wat een verhaal en storytelling is als reisvoorbereiding. Waarom?
Waarderen om te inspireren. Inspiratie vinden in de wereld van verhalen. Wie?
Leer meer. Bekijk jouw (w)onderneming door de ogen van een verhalenverteller. Hoe?
Get into the mood. Een mood board als bagage.
Get into the groove. Een storyboard als reisgids.

5-4-3-2-1- actie
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1. Wat is storytelling?
Verhalen bestaan al sinds de oertijd. Enkel het medium om ze over te brengen veranderden, maar de
basis is hetzelfde gebleven. Ze worden gebruikt om informatie over te brengen in een verwarrende
omgeving en zoeken naar de aandacht van het publiek. Ze geven een antwoord op al die
levensbelangrijke vragen waar iedereen ongeacht de tijd mee worstelt: liefde, dood, opgroeien,
ambitie,….

7-mijlslaarzen
om door verhalenland te reizen.

1. Ze situeren de waarnemingen in een exacte context. Er ontstaat een Eureka-gevoel van het
genre: ja, nu weet ik zeker wat er bedoeld wordt in die ingewikkelde wereld rondom mij. Een
gevoel van controle over het bestaan, is hierbij een gevoel dat houvast biedt en de mensen
ook gemakkelijker in beweging laat komen. Verhalen maken de wereld echt. Door de
concretisering is er en fundament ontstaan voor wijzigingen en zelfs grotere doorbraken.
2. Verhalen prikkelen de nieuwsgierigheid. Ze maken van verhalen een schitterend pakketje en
gaan juist daardoor stimuleren. Verhalen prikkelen ons geheugen, ze maken het
gemakkelijker om iets te onthouden.

3. Door de structuur, de verhaallijn en de soorten personages, staat er een herkenbaarheid en
een link naar andere verhalen. Het geordende kader maakt dat het verhaal gemakkelijker
wordt aanvaard en begrepen.
4. Kennis en ervaringen worden overgedragen.
5.

Ze zorgen voor connectie, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en eenvoudiger
kunnen samenleven. Ze zorgen voor betrokkenheid.

6. Ze geven vertrouwen. Je leert te ontdekken wie je bent, wat je waarden zijn en waar je trots
op bent.
7. De moraal van het verhaal nodigt om na te denken en het toe te passen op de eigen
belevingswereld.
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Wat heb je geleerd?

Je hebt de eerste stappen gezet in het verhalenbos om hout te sprokkelen voor jouw branding.

Jij hebt ontdekt waarom verhalen belangrijk en zelfs noodzakelijk zijn.

Er is een zaadje geplant, dat je wellicht zin geeft om zelf iets te planten en uit te kijken naar de
oogst.

Je hebt het

waarom ontdekt en je weet van welk hout pijlen te maken om je doel te bereiken.
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2. De belangrijkste elementen van een verhaal.
Je hebt hout gesprokkeld voor je branding en nu ga je leren hoe je er een vuur mee
aansteekt.

Nu we het nut van verhalen hebben ontdekt, gaan we een stap verder en gaan we ze analyseren om
de succesgeheimen te ontdekken.

Om een verhaal te schrijven moet je eerst een aantal vragen beantwoorden
en daarna dit in een specifiek kader te plaatsen.

Denk aan een gekend verhaal of als je een stap verder durft te gaan, aan het jouwe.
Structureer.
• Wie is de held?
• Wat wil de held?
• Wat houdt hem tegen?
• Wat is de oplossing?
• Wat is het keerpunt?
• Wat zijn de inzichten?

Selecteer en motiveer.
• Beschrijf de setting.
• Verwerk emoties.
• Prikkel het brein.
• Zet je publiek aan het denken.
• Laat concrete resultaten zien.
• Schets het hogere doel.
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Inspireer door de balans tussen verhaal en feit te laten kloppen.

7 stappen tot een laaiend enthousiasme en dito vuur.
Ga na welke verhalen uit de wereldliteratuur jou kunnen inspireren.
Bedenk welke verhalen uit de commerciële wereld jou motiveren.

Opdracht:
We maken onze schrijfvingers los en schrijven kort een verhaal. Zet een klok in op 10 minuten en
schrijf wat er in je op komt. Laat je gaan in je fantasie. Je ideeën mogen op de vrije loop gaan. Denk
niet “dit is goed of slecht,” denk niet te veel na over spelling en grammatica. Schrijf, schrijf, schrijf.

Er was een… (held met een doel)
Elke dag deed hij… (stabiele situatie)
Totdat op een dag…. (probleem, uitdaging)
Als gevolg daarvan…. (met stappen die een volgende scène noodzakelijk maken)
Als gevolg daarvan…
Totdat uiteindelijk… (triomf)
En sindsdien…. (moraal)
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Wat heb je geleerd?

We verkenden de structuur van een verhaal.

We kwamen het belang van een omkadering te weten.
Via een schrijfoefening ontdekten we wat de praktijk van een verhaal schrijven kan inhouden.
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3. Van de verhalenwereld naar het verhaal van jouw w-ondernemend bestaan.
Ga op ontdekkingsreis. Denken.
Techniek verfijnen om de juiste mensen warmte te gunnen. Geen kampvuur, maar vuurpijlen
fabriceren. Wie?

Denk aan jouw ideaal publiek en de soort reis in verhalenland, waarbij jij hen wil meenemen.
We beginnen met een theoretische oefening, door jou te laten nadenken over het verhaal van je
zaak op basis van verhalen.
Acclimatisatie:
Waarom heeft je onderneming een verhaal nodig en moet je niet enkel en alleen je product of dienst
verkopen? Je krijgt naam en voor dit recept heb je de volgende ingrediënten nodig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ideeën vol kleur slaan aan.
Je moet je verhaal kort en krachtig kunnen samenvatten in 1 zin
Succesvolle verhalen bevatten helden en dromen
Wees menselijk
Wees authentiek
Humorsausje
Gebruik visualisatie en beelden
Verkoop niet
Wees anders
Vergeet je doelgroep niet
Verleid het publiek. Blijf het vuur aanwakkeren.
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Het gaat er om om een soort spel te spelen met woorden, daarna er de juiste naam aan te
geven en de roem op te eisen.
•

Game – kader persoonlijke belang in een bepaald wereldbelang – Jane wou Tarzan
beschaving bijbrengen maar ook het oerwoud helpen redden.
• Name. Zoek de juiste naam.
Diamonds are forever
L’oreal – want u bent het waard
Schatjes van patatjes
• Fame. Kennen = (h)erkennen
• Claim

Opdracht. Pak je bagage uit, waar je in een latere fase iets mee gaat doen.
•

•

Verzamel binnen je eigen
onderneming verhalen die
betekenis hebben.
Doen.
Ontdek problemen en ga in op
de mogelijke dreigingen.
Benoem.

Wat heb je geleerd?
Je hebt de basis theoretische kennis verworven.
Je hebt de juiste mindset gecreëerd.
Je bent klaar om ook in de praktijk aan de slag te gaan.
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4. Een moodboard maken. Doen.
Een moodboard is een verzameling van beelden, woorden, grafieken, diverse materialen, impressies
van emoties om jouw creativiteit en ideeën naar een hoger niveau te brengen. Gebruik kranten,
tijdschriften en andere visuele materialen. Het hoeft geen kunstwerk te worden en ze zijn bruikbaar
in elke context. Het visualiseert en brengt JE in de sfeer van plannen.
•
•
•
•
•

Verzamel ideeën
Sorteer je ideeën
Ga op onderzoek uit. Vervang beelden door woorden
Elimineer. Herschik. Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld krijgt van jouw toekomstplannen.
Maak nu effectief een mood board.

Wat heb je geleerd?
➢
➢
➢
➢
➢

Het loont de moeite om de tijd te nemen om op onderzoek uit te gaan
Het vuur van je passie wordt aangewakkerd door de inspiratie van anderen
Je hebt geleerd om gestructureerd te werken
Je hebt de kracht van woorden en beelden ontdekt
Je hebt ontdekt dat er eigenlijk geen regeltjes zijn en dat je je gewoon kunt amuseren.
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5. Een storyboard canvas. Concretiseren.

Een storyboard canvas geeft een duidelijk overzicht, zodat je gestructureerd zelf aan de slag kunt
gaan.
Canvas wordt traditioneel gebruikt voor de ontwikkeling van zakelijke ideeën, maar je kunt het ook
gewoon op de wereld van verhalen toepassen. Werkpunten en doelen worden in een zeer duidelijke
structuur geplaatst. Doordat je de verschillende elementen invult, krijg je een zeer duidelijk beeld
van welke elementen belangrijk zijn in je verhaal.

Heldenverhalen bepalen of je klanten willen betalen.
Helden zijn onsterflijk… omdat ze een goede verhalenverteller hebben.
•
•

Word zelf een held. Laat jouw product of dienst een heldenstatus krijgen.
Naast een sterke visuele herkenning heb je
o een goed verhaal nodig met een maatschappelijke boodschap,
o een klinkende naam
o en de juiste woorden.
Creëer verwachtingen. Doe mensen geloven in bepaalde kwaliteiten.
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Doel

Waarom wil je een verhaal vertellen?
Verhaal

Wat gaat er gebeuren in jouw verhaal?
Stijl

Welke verhaaltoon? Welk genre?
Doelen

Doelgroep

Denk aan de ideale klant die je wil bereiken
The set

Wie speelt mee? Waar?
Look & Feel

Welke sfeer moet er gecreërd worden?
Doeldetaillering

Droom en bedenk wat je wil kan en zult
bereiken
Promotie

Welke feitelijke kleine stappen kun je zetten
om je uiteindelijke doel te bereiken?
Call to action

Op welke manier nodig je de wereld uit om te
genieten van jouw belevingswereld?

Hoe moeten mensen laten weten dat ze jouw
verhaal willen beleven?
Welke concrete actie moeten ze
ondernemen?
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Wat heb je geleerd?

1. Je hebt het waarom van een verhaal en storytelling ontdekt.
2. Je vond inspiratie in de wereld van verhalen en weet wie je wilt inspireren.
3. Je leerde hoe je te werk moet gaan door jouw (w)onderneming door de ogen van een
verhalenverteller te bekijken
4. Je maakte een mood board om in de sfeer te komen van jouw eigen verhaal.
5. Je werkte een storyboard als reisgids in de wereld van branding.
Je hebt nu de basis ontdekt van verhalen en commerciële storytelling en hoe je mensen naar jou en
je merk kunt laten luisteren.
Beraak je publiek. Bereik en raak!

Hiermee kun je concreet aan de slag zodat je uiteindelijk vuurwerk krijgt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor verdere begeleiding kun je steeds terecht bij Copywritingbureau (B)right 2 Write
www.bright2write.be
leona@bright2write.be

