6 dynamieken
voor content

Marketing tools

6 Contentdynamieken

Op de volgende pagina's beschrijf je de
dynamieken die een rol spelen als het gaat over je
marketing.
Pak de werkbladen erbij steeds wanneer je gaat
bepalen welke content je gaat maken en waarover
die moet gaan.
De dynamieken:
1. Jij als de mens die je bent – puur jij, geen
masker;
2. Je centrale boodschap
3. Je leven - privé & business
4. Je diensten/producten
5. Je mensen
6. De energieën
Je kunt bijvoorbeeld een maandelijkse
Contentmeeting met jezelf doen, waarbij je steeds
opnieuw deze dynamieken beschrijft.

(C) tekstgericht p2

1. Puur jij
Schrijf op:
-Wat vind je leuk om te doen?
-Waar word je oprecht blij van?
-Waar ben je gevoelig voor?
Dit zijn een aantal voorbeeldvragen om mee te
beginnen.
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2. Je boodschap
Jij en wat je komt brengen – je centrale
boodschap – waarmee jij van betekenis bent
-Wat is jouw talent?
-Wat betekent dat talent voor jouw mensen?

(C) tekstgericht p4

3. Je leven
Je leven en hoe je je daardoorheen beweegt
(privé en businesswise and what you choose to
tell)

Beschrijf 5 belangrijke lijnen in je leven. Bij mij
zijn het de mensen om me heen, van lieverds in
huis, lieve familieleden en vrienden tot mijn
klanten (1.) Schrijven (2). Content maken om
uiting te geven aan mijn talent en dat aan
anderen te kunnen geven (3.) Fysiek bewegen,
fysiek bezigzijn. (4.) Spirituele (persoonlijke)
ontwikkeling.
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4. Je diensten/producten
Je diensten/producten
Zet ze op een rij. IK geef je een voorbeeld van
mij:
-Mijn cursussen, e-books en workshops (van
journalprogramma’s tot content)
-Mijn coachings (van content tot boek)
Hier schrijf ik de onderwerpen bij en geef ik in
een grove planning aan wanneer welke onder
de aandacht wordt gebracht in mijn content.
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5. Je mensen
Wie zijn de mensen voor wie jij van dienst wil
zijn? Welke vragen stellen ze - passend bij hoe
jij van betekenis kunt zijn?
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6. De energie
De energieën die spelen in de wereld – bij je
mensen – bij jou.
Dit is een ‘lastige’ die je mag gaan voelen. Ga
ermee oefenen.
Wat merk je bij de mensen om je heen, bij je
klanten, als het gaat om gebeurtenissen die
van invloed zijn op de wereld? (Denk
bijvoorbeeld aan corona.)
Denk aan de energie rondom speciale
(traditionele) feestdagen, de seizoenen.
Denk aan specifieke ontwikkelingen in de
branche.
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Notes

(C) tekstgericht p9

Over:
Over Mariann e
Marianne is schrijfcoach,
contentstrateeg en uitgever, én schrijft
boeken in opdracht.
Ze helpt haar klanten woorden te geven
aan wat zij willen betekenen voor hun
mensen, en wat zij willen neerzetten in
de wereld.
Net als Marianne zijn haar klanten stuk
voor stuk zzp'ers die de wereld graag
mooier willen maken met wat zij doen.
Ze startte als freelance tekstschrijver in
2005 en groeide uit tot eigenaresse van
3 ondernemingen: Tekstgericht,
Uitgeverij Boek van Betekenis en 365
Geluk. Ze werkt nog steeds als zzp'er.
Meer van of werken met Marianne?
Kijk op:
Tekstgericht
Boek van Betekenis
365 Geluk
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