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Training
Copywriting

Wij trainen Makelaarsvereniging Amsterdam / AVAG / VUmc / 
OOM verzekeringen / Stadgenoot / Staples / Universiteit Leiden

Wat leer je?
In de cursus Zakelijk Engels: Copywriting ga 

je actief aan de slag met de regels voor het 

schrijven van persberichten, 

nieuwsberichten, webteksten en teksten 

voor de sociale media. De training 

combineert theorie en praktijk, zodat je de 

opgedane kennis direct kunt toepassen. Je 

verbetert jouw Engelse schrijfvaardigheid, 

leert hoe je voor diverse media schrijft en 

ontdekt hoe je in het Engels compact en 

actief jouw woorden op papier zet. Na deze 

cursus Copywriting is het opstellen van een 

Engelse tekst geen probleem meer voor jou.

Programmaonderdelen

• Schrijven voor een doelgroep, hoe doe je 

dat?

• Hoe ontwikkel je een concept en schrijf je van 

daaruit verder?

• Welke handigheidjes kun je gebruiken bij het 

opstellen van jouw Engelse tekst?

• Hoe schrijf je in het Engels compact en 

actief?

• Hoe maak je koppen die uitnodigen tot 
verder lezen?

Voor wie
De cursus Zakelijk Engels: Copywriting is 

bedoeld voor iedereen die regelmatig korte 

Engelse teksten schrijft. Van persberichten tot 

informatiepagina´s en van nieuwsberichten tot 

teksten voor social media.

Data & locatie
Zakelijk Engels: Copywriting kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of 

duotraining. De data en locatie bepalen we in 

overleg. Houd voor de Open Inschrijving de 

website in de gaten.

Kosten
€ 695,- inclusief lesmateriaal en lunch (open 

inschrijving). De kosten voor de incompany- of 

privétraining Zakelijk Engels: Copywriting zijn 

afhankelijk van je wensen en de grootte van de 

groep. Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20. 

We komen graag langs voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Schrijf jij regelmatig korte Engelse teksten, maar lukt het je niet altijd om de 

juiste toon te vinden? Weet je hoe je een tekst opstelt, maar worstel je nog met 

de aansluiting op de doelgroep? En hoe stel je teksten op die perfect passen 

binnen jouw contentmarketingstrategie? Je leert het in de cursus Zakelijk 

Engels: Copywriting.

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

Op welke manier integreer je jouw 
Engelse teksten in een marketingplan?

•

Zelfstudie
Bij de cursus Zakelijk Engels: Copywriting hoort 

een deel zelfstudie. De training bestaat uit vier 

dagdelen, waarin theorie en praktijk in elkaar 

overlopen. De trainer zal je ook vragen om thuis 

opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten 

worden tijdens de cursus besproken. Reken 

daarom op 2 tot 3 uur zelfstudie per week voor 

de cursus Copywriting.




