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NACHTLAB AGENCY

Voor dit experientialmarketingbureau schreef ik 
het officiële brand manifesto.

Klik hier om de video met de volledige 
tekst te bekijken.

Brand Manifesto  (Engels) 

nachtlabagency.com

http://www.nachtlabagency.com/
http://www.nachtlabagency.com


NACHTLAB AGENCY

Elk zichzelf respecterend marketingbureau 
heeft een interne brand guide, inclusief unieke 
tone of voice.

De tone of voice die ik voor Nachtlab Agency 
heb uitgewerkt, is opgenomen in de brand 
guide en vormt de basis voor alle copy.

Brand Guide  (Engels)

nachtlabagency.com

http://www.nachtlabagency.com


BAAS AMSTERDAM
Webteksten (Engels)

Met cliënten als The Flexican en Kriss Kross 
Amsterdam is BAAS Amsterdam geen 
onbekende naam in de muziek- en 
entertainmentindustrie. 

baas.amsterdam

Op verzoek van dit pr-bureau heb ik 
hun Engelse webteksten een 
opfrisbeurt gegeven.



HERE WE ARE
Webteksten (Nederlands & Engels)

Voor de nieuwe website schreef ik de 
Nederlandse én Engelse webteksten. 

hwa.world

Het jonge architectenbureau here we are  
is opgericht door ervaren architecten.



SUPREME BEING

Ik hielp de mannen van creatief marketing- 
en communicatiebureau Supreme Being bij 
het vinden van de juiste tone of voice. 

Die tone of voice heb ik vervolgens  
ingezet om hun Engelse webteksten  
te laten schitteren. 

Webteksten (Engels)

supremebeing.amsterdam



• Maak een onvergetelijke 
indruk op je collega

Lees hier de blogpost 

Met deze carrièretips haal jij  
het beste uit jezelf

Lees hier de blogpost

TEMPO-TEAM
Blogposts (Nederlands) 

Tempo-Team wilde op een informele en 
vermakelijke manier het online bereik 
vergroten.

In opdracht van dit uitzendbureau schreef ik 
blogposts waarmee bestaande en potentiële 
uitzendkrachten werden bereikt. 

Maak een onvergetelijke 
indruk op je collega

tempo-team.nl

https://www.linkedin.com/pulse/met-deze-6-versiertips-maak-je-een-onvergetelijke-op-tessa-di-corrado/
https://www.tempo-team.nl/over-tempo-team/nieuws/2018/01/blog-15-01-2018-carrieretips
https://www.tempo-team.nl/


Advertorial (Nederlands)

In opdracht van VICE schreef ik een 
advertorial voor zorgverzekeraar Anderzorg.

Zo ben je zo min mogelijk tijd kwijt  
aan het uitkiezen van een zorgverzekering

Lees hier de advertorial

anderzorg.nl

ANDERZORG

Deze advertorial werd eind 2017 gepubliceerd op 
Tonic, één van de vele verticals van vice.com.

https://www.vice.com/nl/article/43n7b9/adv-waar-moet-je-op-letten-bij-je-zorgverzekering
https://www.anderzorg.nl/


VICE

De maffia verdient grof geld aan de recessie

Lees hier mijn vertaling

Vertalingen Eng - Ned 

The VICE Guide to Los Angeles

Lees hier mijn vertaling

Voor de Nederlandse VICE vertaalde ik  
meerdere online artikelen uit het Engels. 

Hieronder vind je een paar  
van mijn persoonlijke favorieten. 

vice.com/nl

https://www.vice.com/nl/article/nnqygx/how-the-mob-gets-rich-off-of-recessions-0000528-v21n12
https://www.vice.com/nl/article/8ge4w4/welcome-to-los-angeles-travel-guide-cityguides
https://www.vice.com/nl


s

OUDERMATCH
Vertaling webteksten Ned - En 

 

oudermatch.nl/en

Ik zorgde voor optimale teksten  
op de Engelse webversie.

Op de website van Oudermatch vinden 
ouders en babysitters elkaar in een oogwenk.

https://www.vice.com/nl/article/8ge4w4/welcome-to-los-angeles-travel-guide-cityguides
https://www.oudermatch.nl/en


TESTIMONIALS
Amber levert snel, professioneel, doordacht en 

subliem werk af. Onder de sneltoets bij Supreme 
Being voor copy! 

Robert Sas - Supreme Being

A great personality that helps us bring our DNA 
and ideas to life through sheer poetry and 

effective words. Amber rocks! 

Sylvester Lindemulder - Nachtlab Agency

Amber is een energieke taalprofessional die ons  
kundig en snel bijstaat in het fijnslijpen van onze 

Nederlandse en Engelse teksten. We hopen nog lang op 
deze prettige manier samen te mogen werken! 

Arjan van der Bliek - here we are

Amber heeft Stichting Monkey Business erg goed 
geholpen met mooie teksten voor onze campagne. De 

samenwerking was fijn en we ontvingen de teksten altijd 
ruim voor de deadline. 

Timothy Moltzer - Monkey Business



www.ambermitchell.nl

http://www.ambermitchell.nl

