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Det vigtigste skal være "over folden"
Fang opmærksomheden med det samme . Hvad

er den allervigtigste pointe om din virksomhed?

Skriv det i overskrifter , med de helt rigtige ord . 
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Undgå en betonmur af tekst
Store blokke af tekst trætter læseren . Opdel

teksten i små afsnit , i overskrifter og med

punktopstilling . Skær overflødige ord væk .

Hvad hjælper du med?
Fortæl kunden , hvad de konkret får ud af din

hjælp . Skriv personligt og i øjenhøjde .   

Hvem er dine kunder?
Fortæl tydeligt , hvem din kundemålgruppe er . Vis

eksempler på samarbejder med gode kunder ,

som du gerne vil tiltrække flere af .  

Hvad er særligt ved din virksomheds historie?
Fortæl de historier , der skiller sig ud . Fremhæv

medarbejderne og skab identifikation hos

kunden . 

Sæt ord på dit aha-øjeblik
Beskriv hvad der var katalysator for

virksomheden . En særlig idé , passion , ny viden

eller opfindelse .  
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Hvilke værdier driver du virksomheden med?
Undgå floskler og hurraord . Skriv konkret og

tydeligt om virksomhedens værdier . Hvis du tager

socialt eller bæredygtigt ansvar , så fortæl en

troværdig historie om det . 

12

Skriv klart, enkelt og med personlighed
Undgå "business lingo" og klicheer . Beskriv din

virksomhed i et klart og enkelt sprog . Kunderne vil

sætte pris på at mærke en levende person i teksten .

Billeder: Sæt ansigt på virksomheden 
Skab identifikation hos kunden med billeder af dig ,

medarbejderne og virksomhedens lokaler . Brug

portrætbilleder og stemningsbilleder .     

Lad loyale kunder fortælle om virksomheden
Overlad noget af om-siden til gode kunder . De kan

fortælle om alt det positive , de har fået ud af at

samarbejde med dig .  

Call to action
Hjælp kunden til at foretage det næste skridt med

tydelige CTA´er . Giv kunden nem adgang til f .eks .

e-bøger , webinarer , skabeloner og godde tilbud . 

Husk vigtige kontaktinformationer
Husk centrale informationer om

virksomheden : Adresse , tlfnr . , e-mail , CVR-nr . 
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