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Nieuw horecaboek: Hoe noem ik mijn tent?
Op donderdag 1 september 2016 verschijnt Hoe noem ik mijn tent?: gids voor het
vinden van een bedrijfsnaam in de horeca, geschreven door copywriter en naamexpert Wouter van der Land. Het boek helpt startende horecaondernemers bij
het vinden van een naam met een duidelijke meerwaarde voor hun zaak.
Kennis en inspiratie
Hoe Noem Ik Mijn Tent? is een echte doe-het-zelfgids. Zeven compacte hoofdstukken geven alle kennis en inspiratie die nodig is om een onderscheidende, relevante, juridisch sterke en gemakkelijk te onthouden bedrijfsnaam te vinden. In een
bijlage geeft het boekje een uitgebreid overzicht van naamstijlen, met honderden
voorbeelden van horecanamen uit binnen- en buitenland. Tot slot bevat de gids
ook tips voor het inzetten van digitale hulpmiddelen om namen te vinden.
Verkrijgbaarheid en specificaties
Het boek is verkrijgbaar via bol.com, bij uitgeverij Stifado boeken (www.stifado.nl)
en via www.hoenoemik.nl.
Titel:
Auteur:
Omvang:
Prijs:
ISBN:

Hoe Noem Ik Mijn Tent?: Gids voor het vinden van een bedrijfsnaam
in de horeca
Wouter van der Land
56 pagina’s
€ 14,00 incl. BTW (€ 13,21 excl. BTW)
9789490569044

Over de auteur
Wouter van der Land is freelance copywriter, bedenker van namen en initiatiefnemer van de website hoenoemik.nl. Daarnaast is hij actief als publicist over o.a.
horeca en taal en ontwikkelt hij software voor creatief taalgebruik. Van der Land
studeerde filosofie met als bijvak rechten. In Hoe Noem Ik Mijn Tent? komen al deze
specialismen samen.
Over Stifado boeken
Stifado boeken is de (zelf)uitgeverij van de auteur, opgericht voor eigen producties
en coproducties op het gebied van taal en cultuur. Op het vuur voor 2017 staat o.a.
een tweede boek over naamgeving.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Afbeeldingen van de cover in lage en hoge resolutie zijn te downloaden via
www.stifado.nl/pers. Voor meer informatie over het boek of een interview kunt u
direct contact opnemen met de auteur:
Wouter van der Land
vandertekst@gmail.com
0642 038 456
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