Versterking van uw e-commerce nodig?

Nieuw platformbedrijf

met internetcopywriters

Bastiaan Mokkink weet als geen ander hoe
je met goede teksten dikke omzetplussen
krijgt voor websites en social media. De
afgelopen jaren schreef hij in loondienst
bij online marketingbureaus honderden
teksten, voor onder andere een Amerikaanse
universiteit en ‘bedrijven die shirtsponsor
zijn in het betaald voetbal maar ik hier niet
mag noemen’. Vorige maand startte hij
Copyvilla, een samenwerkingsplatform van
ZZP internetcopywriters. ‘Met een slecht
geoptimaliseerde website laten ondernemers
veel geld liggen, wij gaan ze daarom helpen’.

Google is een werkwoord

Vanwege de geringe concurrentie is Copyvilla al bij
de oprichting het grootste platformbedrijf in zijn
soort, met bijna honderd zorgvuldig geselecteerde

freelance tekstschrijvers. Net als Uber of Deliveroo
surft het bedrijf mee op platformeconomie-trend:
met de gemakken van de digitale economie zzp’ers
bundelen in uitzendbureausetting. Mokkink:
‘Copyvilla werkt niet zo traag en bureaucratisch
als staffing-, outsourcing- en uitzendbureaus. Ik
kan binnen een kwartier een tekstschrijver mét
sectorkennis regelen.’
‘We bieden hoogwaardige conversiegerichte
webcontent, eventueel in vijf talen en vooral voor
e-commerce bedrijven. Ook hebben we schrijfspecialisten voor bijvoorbeeld de bouw, chemie, zorg
of juridisch. We kunnen een interimmer leveren,
of extra mankracht in drukke periodes. Of enorme
opdrachten aannemen, zoals een webwinkel die in
korte tijd honderden pagina’s wenst.’

‘Copyvilla geeft bedrijven een beter online
smoelwerk, zodat ze de concurrentie voorbij kunnen
scheuren. Niemand wil immers in Google op pagina
8 staan bij een voor de hand liggende zoekopdracht.
Bedenk dat alleen online strategieën nog écht
impact hebben, want veel aankopen starten tegenwoordig met een online oriëntatie. Daarnaast moet
de meer ouderwetse reclame langs blokkades van
nee-nee-stickers of bel-me-niet-registers en zijn
radio en tv op hun retour.’
Copyvilla wil uitdragen dat Google een werkwoord
is. ‘Er is altijd werk aan de winkel. Als een website
niet professioneel, stabiel en betrouwbaar is, scoor
je matig bij zowel potentiële klanten als de spiders
van zoekmachines die jouw plek in Google bepalen.
Bedenk ook dat je online gemiddeld 3 seconden hebt
om de lezer te binden, na het wegklikken zie je hem
vaak nooit meer terug. Het is gewoon topsport.’

De sleutel achter een goede webtekst ziet Mokkink in het samengaan
van data-driven cijfers met ervaring en gevoel. ‘Twintig jaar geleden
schreef je gewoon een opstel, nu een ingenieuze mix van zoekwoorden,
data en verfijnde kneepjes uit de consumentenpsychologie en neuromarketing om het ‘reptielenbrein’ te triggeren. Taal en strategie
combineren met militaire precisie is als een kunstschaatser die een
drievoudige axel aflegt.’

Blogs en schrijftrainingen
Copyvilla vindt dat elk bedrijf moet bloggen. ‘Daarmee scoor je in
zoekmachines. Je bereikt er klanten mee in hun oriëntatiefase, daar
heb je anders weinig vat op. Ook trekt één informatief blog soms
langdurig duizenden mensen naar je site. In 2020 begint Copyvilla dan
ook schrijftrainingen, zoals een blogtraining voor ondernemers
of communicatiemedewerkers.’
Mokkink is zo Deventer als koek en startte als middelbare scholier
in de jaren 80 zijn schrijfloopbaan als jongste medewerker bij de
Stentor in Deventer. ‘Als ‘Deventergek’ wil ik graag met andere partijen
samenwerken en de plaatselijke klanten zo veel mogelijk zelf helpen.’

Zoekmachines steeds slimmer
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‘Er bestaan cases waarbij door tekstuele ingrepen de
omzet met honderden procenten stijgt. Realiseer dat
je online 24/7 klanten trekt, ook als je slaapt of op
vakantie bent. Net als de accountant ben ik ‘de man
voor rotklusjes waar je niet onderuit kan’, lacht hij.
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‘Websites scoren pas in zoekmachines als ze
voldoen aan allerlei voorwaarden, die om de zoveel
tijd ook nog eens veranderen. Zoekmachines
worden steeds slimmer en zijn op alle denkbare
manieren in staat om de bezoeker alleen de meest
waardevolle zoekresultaten te tonen. Daar kunnen
wij invloed op uitoefenen.’

Mix van data en neuromarketing
Copyvilla besteedt zoekwoordonderzoeken uit aan
3 vooraanstaande online marketingbedrijven.
‘Zij werken met SEO-tools als Ahrefs, SEMrush
en zelfs SearchMetrics. Deze laatste is het geheime
wapen van grote jongens als Coolblue of Hema
en is ronduit geweldig, al is het niet voor elke
klant geschikt.’
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