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Skrivekompasset Kathrine Louise Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: En guide til at blive copywriter: En
person, som sætter ord sammen på en måde, der får læseren til at handle. Uanset om målet er at få læseren til
at klikke, købe, grine eller dele. Bogen, der samler årtiers viden fra reklame- og content marketing-verdnen,

indvier for første gang et dansk publikum i de professionelle copywriteres metoder til at skrive
overbevisende. Ingen Aristoteles eller retoriske femkanter. Kun velafprøvede og let-at-gå-i-gang-med-

teknikker, som får læseren til at g-l-æ-d-e sig til at skrive sin næste tekst.

 Uanset om du er studerende, virksomhedsejer eller tastaturklamper, der skriver som en del af dit arbejde, har

du brug for at kunne skrive klæbrige tekster: Blogindlæg, der spreder dine idéer. Nyhedsbreve, som får
læseren til at klikke. Mails, der sælger. Kort sagt: Dine ord skaber resultater, reaktioner og respons. Men det
er svært at blive set og hørt i internettets indiske ocean af tekster. Og det er endnu sværere at få dine vigtige

budskaber til at inspirere læseren til at handle. Denne bog lærer dig hvordan.
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