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Korte en krachtige koptitel (zonder merknamen) 
Ondertitel met toelichting/uitweiding koptitel of inleiding 1e alinea 
 
DEVENTER – Om de aandacht van de lezer te trekken, is het altijd goed om te beginnen met een statement, 
streven, gedachtegoed of sterke stelling. Hiermee prikkel je zowel de lezers die het eens met je zijn als die 
het niet eens met je zijn om verder te lezen. Dit strookt ook goed met marketing-theorieën en schrijftips als 
The Golden Circle en het AIDA model. Laatstgenoemde staat voor Attention, Interest, Desire en Action. 
Attention strookt goed met de ‘WHY’ van The Golden Circle. Interesse en verlangen opwekken 
corresponderen met ‘HOW’ en ‘Action’ met ‘WHAT’. 
 
Interesse opwekken 
De titel, ondertitel en eerste alinea bieden mooie kansen om ‘de aandacht te trekken’. Denk hierbij ook goed 
na over mogelijke stijlmiddelen (zoals alliteratie), creatieve clickbait en opvallende dubbelzinnigheden. 
Wanneer je de aandacht van de lezer, dankzij de inhoud van de eerste alinea en (onder)titel te pakken hebt, 
is ‘interesse opwekken’ (Interest) de volgende stap. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te vertellen hoe je 
jouw doel gaat bewerkstelligen en hoe jouw idee of suggestie onderscheidend is ten opzichte van 
soortgelijke en/of andere ideeën. Deze tweede alinea strookt zodoende goed met zowel de I van Interest uit 
het AIDA-model als de HOW uit de Golden Circle. 
 
Verlangen opwekken 
De volgende stap van het AIDA-model valt mijns inziens nog steeds onder de HOW van The Golden Circle. 
Nadat je de aandacht van de lezer te pakken hebt én zijn/haar interesse hebt opgewekt, is het namelijk tijd 
om ‘verlangen op te wekken’ (Desire). Dit kun je doen door bijvoorbeeld uit te leggen wat hetgeen je in de 
alinea’s ervoor hebt verteld voor de lezer of doelgroep gaat opleveren. Wat heeft de lezer aan jouw idee, 
gedachtegoed of evenement? Hoe gaat dit in zijn/haar voordeel werken? Waarom zou hij/zij zich aan willen 
of moeten sluiten? Schets een beeld waar de lezer naar uitkijkt. Waar de lezer deel van wil uitmaken. 
Benoem voordelen en vooruitzichten. 
 
Aanzetten tot actie 
Tot slot wil je lezers aanzetten tot actie. Wat is het doel van je persbericht? Wat wil je dat de lezer doet 
nadat hij/zij jouw persbericht of blog gelezen heeft? Is er een website met meer informatie? Is er een 
specifiek verkoop- of informatiepunt van hetgeen jij hebt aangeprezen? Wanneer interesse en verlangen zijn 
opgewekt, kun je in de laatste alinea de gewenste (re)actie benoemen. Zo’n laatste alinea vormt de laatste A 
uit het ‘AIDA-model’, als ook de WHAT uit ‘The Golden Circle’. 
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Noot voor de redactie:             (niet voor publicatie) 
 
Contactpersoon voor meer informatie: 
 
Stef Bloo     contact@claimyouraim.nl             Tel: 0570 75 94 20 
 
Achtergrondinformatie: 
Op deze plek kun je eventueel nog achtergrondinformatie of verwijzingen plaatsen.  
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