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OVER MIJ 

 

Ik – Io Merola – help coaches en inspirerende ondernemers om de juiste klanten aan te trekken 
dankzij pure, authentieke en doelgerichte content.  

Samen streven we naar online zichtbaarheid, vindbaarheid en complete onweerstaanbaarheid, zonder 
uren schrijftijd te investeren. 

Uit 16 jaar loondienst - 8 jaar onderwijs en 8 jaar sales & marketing – plukte ik mijn 2 krachtigste 
competenties: mijn voorliefde voor toveren met taal en mijn vurige passie voor verkoop. En dát 
combineer ik als copywriter: IK VERKOOP MET WOORDEN. 

 

WAARMEE HELP IK JE? 

Je kan bij mij terecht als je zelf niet de knowhow, de inspiratie of de tijd hebt om 

✓ je website te (her)schrijven: salespages, “over mij” pagina, testimonials...  

✓ je content te creëren: blogs, e-mails, social media posts (LinkedIn, Instagram, Facebook), 

artikels, folderteksten...  

✓ je eigen copy & content te optimaliseren: tekstcorrectie & eindredactie  

✓ een catchy bedrijfsnaam te bedenken 

✓ een klinkende slogan, slagzin of tagline te vinden 

✓ je marketing message op te stellen (de kernboodschap van je onderneming) 

Ik help je ook bij het uitwerken van een strategisch content marketing plan of het opzetten van een 

social media campagne om je nieuwste product, je boek of je online programma te promoten. 

 

 

UNIQUESKI 

“Io zat van de start van Uniqueski met ons aan tafel om mee te 

denken over onze bedrijfsnaam, slogans en strategische 

plannen van aanpak. Ze is de eerste om haar creatieve ideeën 

te delen en komt met unieke, gevatte teksten uit de hoek.”  

Pieter Vanhees, zaakvoerder Uniqueski 

 

Bij Uniqueski kan ik al jaren mijn creatief copy-ei kwijt:  

• Corrigeren en redigeren van websiteteksten, 

folderteksten en diverse content. 

• Schrijven van artikels, e-mails en promotieteksten. 

• Brainstormen over marketingstrategieën & bedenken van 

opvallende slogans.  

www.uniqueski.be 

 

http://www.uniqueski.be/
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COPIO CONTENT MARKETING  

MEER CLICKS - MEER CONVERSIES – MINDER TIJDVERLIES 

 

Veel ondernemers zien het nut en de noodzaak van online 

zichtbaarheid in, maar belanden in de #1 valkuil:  

CONSEQUENT CONTENT DELEN. 

 

Met een strategisch content marketing plan op maat van jouw 

noden, veeg je die valkuil van de baan. 

✓ Je lokt meer leads. 

✓ Je converteert meer klanten. 

✓ Je wint kostbare tijd. 

 

 

Social media zijn meesterlijke marketingmachines.  

Je kan social media inzetten om je naamsbekendheid te vergroten, 

uniciteit uit te stralen en leads te creëren.  

 SOCIAL MEDIA PACKS zie p. 8 

 

 

 

Briljante blogs verhogen je expertstatus.  

Blogs zijn onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen bij je 

doelgroep.  

 BLOG BENEFIT PACKS zie p. 10 

 

 

 

E-mails komen letterlijk binnen bij je leads.  

Het e-mailen van relevante content doet de kans op conversie enorm 

stijgen. 

 E-MAIL SEQUENCE PACKS  zie p. 10 
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COPIO CONTENT STRATEGIE 

IN 5 STRATEGISCHE STAPPEN NAAR VERTROUWEN, VERBINDING EN EEN DUURZAME 
KLANTENRELATIE  

 

1. INTERVIEW 

 

Let’s date!  

 

✓ Vertel me over je persoonlijke passies. 

✓ Maak me wegwijs in jouw aanbod, je producten en je diensten. 

✓ Vertrouw me je missie, je visie en je plannen als ondernemer 

toe. 

 
Jij kiest hoe we het interview organiseren: schriftelijk, via een online 
meeting of in real life. Ik voorzie een 20-tal vragen om je bedrijf, 
je product/dienst en je visie duidelijk te krijgen.  
 
 

 

 

2. CONTENT RESEARCH 

 
Ik verdiep me in jou en je onderneming. Door online op onderzoek uit te 
gaan – op je website, je blogpagina, je social media - leer ik je beter 
kennen.  
 
Zo kom ik dichter bij jouw unieke schrijfstem en tone of voice. 
 
 
 
 

3. COPYWRITING 

 

Ik schrijf je content uit en bezorg je de eerste versie voor de afgesproken 

deadline. 
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4. CAMPAGNE MANAGEMENT 

 

Dit omvat een gedetailleerde content planning, inclusief alle 

communicatie en coördinatie rondom je content campagne.  

 

We spreken 1 correctieronde per content creatie af.  

 

Na de eerste versie krijg je de mogelijkheid om te schrappen,  

aantekeningen te maken en opmerkingen door te sturen.  

De 2de versie is definitief. 

 

Excl. advertentiebudget.  

 

 

 
 

5. FEEDBACK & RESULTS 

 
We organiseren een tussentijdse content meeting om de resultaten van 
de gepubliceerde content te analyseren.  
 
We bespreken en bepalen de onderwerpen voor de komende 
weken/maanden.  
 
We bekijken nieuwe thema’s, andere invalshoeken of bouwen verder  
op bestaande ideeën.  
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COPIO COPYWRITING & CONTENT CREATION 

VAN VERLEIDEN NAAR VERKOPEN – MET WOORDEN  

 

WOORDEN INZETTEN ALS MEEST WAARDEVOLLE WAPEN 

- Eender welke woorden? -  

Natuurlijk niet. Copywriting draait om het inzetten van de juiste woorden. De juiste woorden die 

binnenkomen bij joùw ideale klant.  

Als creatieve copywriter (SEO) voorzie ik je van woorden die resoneren met je doelpubliek. Woorden 

waarnaar je ideale klant op zoek is. Woorden die verwachtingsvol verleiden om van je te kopen. 

 

HET BELANG VAN BOEIENDE CONTENT  

Een heldere, luchtige en vlot geschreven tekst nodigt uit tot lezen en boeit je lezer tot het einde.  

Korte paragraafjes met krachtige, kernachtige koppen trekken de aandacht van je lezer. Ze creëren 

nieuwsgierigheid en trekken je lezer als het ware in je verhaal.   

Krijg ook ‘scannende’ surfers mee en voorzie elk type klant van de informatie waarnaar hij of zij op 

zoek is. 
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FOCUS, VISIE EN VOORDELEN VAN COPIO COPY & CONTENT 

WHEN IT COMES TO COPYWRITING, LESS IS ALWAYS MORE 

 

FOCUS 

 

✓ Optimalisatie van je teksten door in te spelen op de vluchtige leesstijl van 

de hedendaagse mens. 

 

✓ Focus op woordkeuze, zinsstructuur en tekstopbouw.  Je lezers op een 

subtiele manier kennis laten maken met de kracht, het karakter en de 

smaak van je aanbod.   

 

✓ Je potentiële klant de snelste weg wijzen naar wat hij wil weten door het 

toevoegen van kernachtige koppen boven korte paragrafen. 

 

VISIE 

 

✓ Informatieve teksten over je aanbod zijn het ideale recept om toevallige 

bezoekers te overtuigen van je uitgebreide kennis, je persoonlijkheid en je 

passie. 

 

✓ We houden de teksten beperkt tot de waardevolste woorden. 

 

✓ Kiezen voor COPIO is kiezen voor doelgerichte content waarmee je 

onderneming opvallend, overtuigend en onweerstaanbaar uit de hoek 

komt. 

 

 

VOORDELEN 

 

✓ VERBINDEN: je aanbod laten zien, ruiken en proeven... met de juiste 

woorden. 

 

✓ VERTROUWEN: een aantrekkelijke, unieke en uniforme look & feel 

doorheen je marketing. 

 

✓ VERKOPEN: inspirerende, informerende en converterende content 

brengen. 
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COPIO CONTENT CREATION PACKS  

 

SOCIAL MEDIA PACKS 

VAN VERBINDING NAAR GROEI  

 

Wat heb je nodig? 

Enkel tekst?    

Of word je graag volledig ontzorgd?   

 

Wat mag je verwachten van ONLY COPY? 

1. Korte, correcte en doelgerichte tekst van max. 100 woorden 

2. Excl. lay-out, emoticons, beeld 

3. Tekst via e-mail aangeleverd  

4. Max. 3 kanalen: LinkedIn/Instagram/Facebook 

5. Incl. de 5 strategische stappen naar vertrouwen, verbinding en een duurzame klantrelatie. 

(Interview, Research, Copywriting, Management, Feedback & Results) 

 

Wat mag je verwachten van COMPLETE CONTENT CREATION? 

1. Korte, correcte en doelgerichte tekst van max. 100 woorden 

2. Incl. lay-out, emoticons, beeld (canva creatie)  

3. Rechtstreeks ingepland in automation tool naar keuze (gratis versie of excl. kosten) 

4. Max. 3 kanalen: LinkedIn/Instagram/Facebook 

5. Incl. de 5 strategische stappen naar vertrouwen, verbinding en een duurzame klantenrelatie. 

(Interview, Research, Copywriting, Management, Feedback & Results) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 | P a g e  

 

 

SOCIAL MEDIA PACK XS  

✓ 1 post per week 

✓ Prijs per maand: € 97  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 147  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

SOCIAL MEDIA PACK S  

✓ 2 posts per week 

✓ Prijs per maand: € 197  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 297  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

SOCIAL MEDIA PACK M  

✓ 3 posts per week 

✓ Prijs per maand: € 297  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 447  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

SOCIAL MEDIA PACK L  

✓ 4 posts per week 

✓ Prijs per maand: € 397  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 597  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

SOCIAL MEDIA PACK XL  

✓ 5 posts per week 

✓ Prijs per maand: € 497  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 747  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

 

 

SOCIAL MEDIA PACK PREMIUM  

✓ ELKE DAG 1 POST 

✓ Prijs per maand: € 597  – ONLY COPY 

✓ Prijs per maand: € 897  – COMPLETE CONTENT CREATION 

 

 

CONSISTENT ACTION CREATES CONSISTENT RESULTS 
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BLOG BENEFIT PACKS 

VAN VERTROUWEN NAAR EXPERTSTATUS 

 

BLOG BENEFIT PACK SHORT  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ 5 korte blogs van max. 500 woorden 

✓ Prijs per pack: € 747 

 

BLOG BENEFIT PACK LONG  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ 5 lange blogs van max. 1500 woorden 

✓ Prijs per pack: € 1 497 

 

 

 

 

E-MAIL SEQUENCE PACKS 

VOOR PROMO, SALES  EN CONVERSIEVERHOGING 

 

E-MAIL SEQUENCE PACK SHORT  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ 5 welcome/sales e-mails van max. 250 woorden 

✓ Prijs per pack: € 397 

 

E-MAIL SEQUENCE PACK LONG  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ 5 digitale nieuwsbrieven van max. 500 woorden 

✓ Prijs per pack: € 747 
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RESULTAATGERICHTE REDACTIEPACKS 

RESULTS MATTER 

Ik baseer me op de tekst die je me aanlevert. Ik smuk deze op met smaakvolle woorden, maak hem 
‘sexyer’ en zorg voor een lekker leesbare lay-out. Zo verhogen we de rechtstreekse clicks van jouw 
ideale klant. 

 

REDACTIEPACK 10  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ Redactie van 10 aangeleverde, Nederlandstalige teksten van max. 700 woorden 

✓ Prijs per pack: € 697 

 

REDACTIEPACK 20  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ Redactie van 20 aangeleverde, Nederlandstalige teksten van max. 700 woorden 

✓ Prijs per pack: € 1 247 

 

REDACTIEPACK 40  

✓ Duurtijd: o.t.k. 

✓ Redactie van 40 aangeleverde, Nederlandstalige teksten van max. 1000 woorden 

✓ Prijs per pack: € 2 247 

 

Wat mag je verwachten van COPIO TEKSTCORRECTIE & EINDREDACTIE? 

1. Ik corrigeer fouten tegen spelling, grammatica, woordenschat en taalzorg. 

2. Ik zet leestekens op de juiste plaats en schrap ze van de foute plaats. 

3. Ik kijk na of je tekst uniform en consistent is. 

4. Ik (her)schrijf en werk je tekst bij tot het glimt als een pareltje. 

5. Ik leid je lezer vlot door de tekst met een heldere structuur. 

6. Ik lok je lezer met een stijl die het best bij je tekst past. 

7. Ik signaleer gedachtesprongen en inhoudelijke ongerijmdheden. 

 

Prijzen zijn incl. Interview, Research, Copywriting, Management, Feedback & Results  
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YES! IK WIL ONLINE SUCCES! 

 

HOE PAKKEN WE HET AAN? 

 

1. GET CONNECTED 

GET MY BEST COPY INSIGHTS FOR FREE 

Je vindt me op  

✓ Facebook www.facebook.com/copiocopyandcontent 
✓ LinkedIn www.linkedin.com/in/io-merola 
✓ Instagram www.instagram.com/copiocopyandcontent 

 

2. GET INSPIRED 

DOE JEZELF DE NIEUWSTE ONLINE MARKETING INZICHTEN CADEAU  

Laat je door mijn aanpak inspireren op www.copio.be/inspiratie 

 

3. GET IT GROWING 

LAAT MIJ JOU EEN SCHOP ONDER JE CONT(ENT) GEVEN 

VRAAG HIER JE GRATIS ADVIESGESPREK AAN! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Io Merola 

COPIO Copy & Content 

io@copio.be | +32 476 663876 | www.copio.be 

http://www.facebook.com/copiocopyandcontent
http://www.linkedin.com/in/io-merola
http://www.instagram.com/copiocopyandcontent
http://www.copio.be/
http://www.copio.be/contact
http://www.copio.be/

