
TARIEVENKAART
 

PAKKET 1 - BLOGGEN
 

Kennismakingsgesprek (gratis)
Strategiesessie: contentplanning
met impact (v.a. €490)
In een face-to-face strategiesessie help
ik je om een prikkelende en praktische
contentplanning op te zetten die past bij
jou en jouw organisatie. Het resultaat?
Een krachtige contentkalender met op
maat gemaakte en verrassende
contentideeën waarmee je direct aan de
slag kunt.
Schrijven van SEO-proof blogs (v.a.
€150.- à blog van 400 woorden)
Een aansprekende webtekst is essentieel
om je boodschap over te brengen. Maar
met alleen een goed klinkende letterbrij
ben je er nog niet. Je wil natuurlijk wel
dat die boodschap gelezen wordt. En
laat Google nu vaak het startpunt zijn
van een digitale speurtocht naar de
spreekwoordelijke schatkist. Ik schrijf
teksten die niet alleen je lezer leuk vindt.
De zoekgigant ook. 

Vanaf €540.- (excl. BTW)

PAKKET 2: (ZAKELIJK)
MAGAZINE
 

Kennismakingsgesprek (gratis)
Jouw merkverhaal op papier
(v.a. €70 per uur)
Jij weet precies waar je merk of
bedrijf voor staat. Het onder
woorden brengen is echter nog 'een
ding'. Geen nood. Ik zet voor jou de
juiste woorden op papier. Dat doe ik
op een manier die past bij jou, je
bedrijf en je doelgroep. Samen
komen we tot ijzersterke copy dat je
je weken later nog herinnert.
Interviews met leidinggevenden,
medewerkers en ambassadeurs
(v.a. €70 per uur)
Niet alleen vertellen wat je doet,
maar mensen enthousiast maken
over wie je bent. Dat is het geheim
achter sterke copy. Ik schrijf een
verhaal dat je niet alleen vanaf het
eerste moment grijpt, maar ook een
lach op je gezicht tovert.

 
 
 

 
 

Vanaf €70.- per uur (excl. BTW)

FREELANCE CONTENT CREATOR FEMKE KAMPS

MAGAZINES,
INTERVIEWS &

BLOGS



 

Prijs op aanvraag

PAKKET 3 - 360° AANPAK
 

Nieuwsartikelen, inspirerende blogs, een
zakelijk magazine... Je wilt het allemaal,
maar tijd of zin om een tienkoppig team
aan freelancers te zoeken en/of aan te
sturen heb je niet. Jouw droom: één
tekstschrijver die pakkende copy schrijft,
spraakmakende interviews afneemt en dit
kan doorvertalen naar krachtige online
webteksten. De meeste dromen zijn
wellicht bedrog, maar als allround
tekstschrijver help ik je sneller uit de
brand dan je kan zeggen 'blog'. Kom ik
toch handen (of toetsenborden) te kort?
Met een sterk netwerk van tekstschrijvers
breng ik ieder project tot een succesvol
einde.

 
 

GOED OM TE WETEN:
De verschillende onderdelen uit

de pakketten zijn ook los te
boeken. Neem contact op voor

de mogelijkheden.

@FEMKEKAMPS

INFO@FEMKEKAMPS.NL

BESTSELLER

Wil jouw bedrijf ook 'iets' (of meer) met
social media doen, maar raak je

verdwaald in het regenwoud van hashtags
en algoritmes? Bekijk dan ook eens

femkekamps.nl/diensten/socialmedia
voor een overzicht van mijn diensten en
tarieven. Of neem direct contact met me

op.

SOCIAL MEDIA?


