
Wilt u meer nieuwe zaken binnenhalen met zelfgeschreven artikelen? 

Juridische blogs vol jargon en zonder duidelijke doelgroep leveren weinig op. 

Dat kan ook anders: artikelen die potentiële cliënten aanspreken zijn een krachtige manier 

om kennis en ervaring te etaleren. Hoe beter u in de huid weet te kruipen van uw cliënten en 

hun problemen weet te adressen, hoe interessanter de zaken en relaties die het oplevert. 

Daarin kunnen we u effectief begeleiden. 

Voor ambitieuze kantoren die meer lezers willen aantrekken en het rendement van hun blogs 

willen verbeteren, bieden wij de Blogcoach Service aan. Met deze coaching service 

gecombineerd met eindreactie maken wij uw blogs klantgericht en geven wij u tegelijkertijd  

de individuele feedback en coaching waarmee u uw blog binnen korte tijd leert omvormen 

tot een klantmagneet.

LEGAL BLOGCOACH SERVICE
De snelste stap van juridische actualiteit 

naar nieuwe relaties

Marketing for Lawyers

BLOGCOACH BASIC 

"Actief op weg naar 
nieuwe klanten"

   Coaching tbv 4 artikelen per maand 

   Individuele feedback en verbetertips   

 van professionele blogcoach met   

 juridische achtergrond. 

   Eindredactie door ervaren juridische   

 tekstschrijver 

   Suggesties voor een pakkende intro,   

 titel, en gebruik stijlmiddelen ten   

 behoeve van leesbaarheid. 

   Voor elk artikel extra 10 % korting 

   Eerste artikel op proef

   Heeft u ons niet meer nodig? 

 De service is direct opzegbaar.

€ 399 per kantoor per maand

BLOGCOACH PLUS  

"Meer lezers, 
meer nieuwe zaken"

   Alle voordelen Blogcoach Basic

   SEO optimalisatie artikelen voor Google 

   Zoekwoordanalyse: 

 op welke woorden zit zoekvolume?

   Gebruik van de juiste zoekwoorden 

 in titel, intro en tekst

€ 599 per kantoor per maand



OVER ONS:
LegalDutchforLawyers is het digitale marketingbureau voor advocaten die willen uitblinken in hun niche.

VOOR WIE WERKEN WIJ?

Banning, Advocaten van Van Riet, Ekelmans & Meijer, Legaltree, 

Yspeert Advocaten, bureau Brandeis Stellicher Advocaten en 

nog veel meer mooie kantoren.

Ervaren juridische tekstschrijvers

Marketing for Lawyers

Wat levert het op?

BLOGCOACH BASIC
✔  Klantgerichte blogs die meer nieuwe zaken opleveren

✔  Verbetering van uw profilering

✔  Verbetering schrijfskills 

✔  Leer denken als een content marketeer 

Rendement

Als advocaat heeft u als voordeel dat een nieuwe relatie veel waard is - tot vele tienduizenden euro’s 

per jaar. Content marketing heeft daarom een nagenoeg gegarandeerd rendement. De investering 

verdient u al terug met 1 klant extra per jaar. 

CONTACT

Neem voor meer informatie contact op 

met Jan-Hein Strop, tel: 085 - 303 37 25 

of e-mail: janhein@legaldutch.nl

Mr. Alexandra Vuijk
Legal Copywriter

Alexandra schrijft en redigeert 
juridische teksten die scoren in 
Google (SEO) en prettig zijn om te 
lezen. Door haar jarenlange ervaring 
als jurist spreekt ze de taal van 
juristen. Ze is thuis in de verschillende 
rechtsgebieden en weet waarom 
bepaalde nuances nodig zijn in een 
juridische tekst. Als copywriter weet 
ze hoe ze de inhoud op de juiste 
manier kan overbrengen op de 
doelgroep: fris, zo kort mogelijk en 
ontdaan van onnodig jargon.

Sacha Willems
Legal Copywriter 

Sacha schrijft en redigeert blogs 
voor juristen, in begrijpelijke taal. 
Door haar bijna twintig jaar lange 
ervaring als advocaat is ze bekend 
met vakjargon. 
Zij gebruikt moderne en duidelijke 
taal, gericht op de lezer. Zodat 
uw boodschap in één keer goed 
overkomt.

Mr. Jan-Hein Strop
Legal Content Marketeer 

Jan-Hein is mede-oprichter van 
LegalDutch en een ervaren content 
marketeer en trainer. Met zijn 
ervaring als journalist (ex-FD) en 
juridische achtergrond, helpt hij 
advocaten nieuwe business te 
genereren met content marketing: 
effectief geschreven publicaties 
die de doelgroep raken en scoren 
in Google. 

BLOGCOACH PLUS  
✔  Alle resultaten Blogcoach Basic

✔  Betere positie in de zoekresultaten

✔  Meer bezoekers van uw blog 

✔  Meer omzet uit uw blog


