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[Test] Så skriver du ditt första nyhetsbrev, Evas skrivskola

Lär dig skriva nyhetsbrev

Läs i din webbläsare istället

Träna ditt skrivande
Hur får man ihop ett nyhetsbrev när man tycker att själva skrivandet är
oöverstigligt svårt och jobbigt? Jo, man går en skrivkurs på webben.
Är du en egenföretagare som vill börja marknadsföra dig med ett nyhetsbrev som
du skickar ut med e-post? Du kanske vill bygga upp en adresslista, stärka ditt
varumärke, nå ut till dina kunder och sälja mer?
Ja, då finns det ganska mycket information om hur man gör på nätet – men en sak
brukar saknas i de beskrivningarna. Hur gör man för att få till själva texten?
Svårt att skriva
Det är inte konstigt att många tycker att det är svårt att skriva. Den svenska
skolans skrivundervisning har länge varit undermålig och inte hängt med i
skrivforskningen. Dessutom har samhället förändrats drastiskt de senaste
decennierna och fler förväntas skriva allt mer.
1

Om du hör till dem som känner att skolundervisningen inte förberedde dig för
yrkeslivets skrivande så har jag en kurs för dig. Kursen Så skriver du ditt
nyhetsbrev är helt webbaserad och lotsar dig steg för steg genom skrivandet av
ditt första nyhetsbrev. Kursen avslutas med att du får göra en utgivningsplan för
dina kommande sex nyhetsbrev.
Fördelar med webbkurs
Fördelarna med en webbkurs är många:




Du gör kursen när du vill, var du vill och i ditt eget tempo.
Du kan gå tillbaka och repetera.
Det blir billigare än om du skulle gå på en motsvarande kurs med en lärare.

Lära sig strategier
Så skriver du ditt första nyhetsbrev är en ren skrivkurs så du får inte lära dig det
tekniska runt e-postmarknadsföring, det finns det så många andra som kan hjälpa
dig bättre med. Och det är inte en kurs där vi håller på med sådant som om det
heter till de som eller till dem som eller hur man stavar schyst. Det kan vara viktiga
saker, men det är inte det du får lära dig i den här kursen.
Du får istället lära dig strategier för skrivandet så att det blir lätt för dig att skriva
och så att du når ut med ditt budskap. Det kommer du att få göra genom att lära
dig skriva i rätt ordning – och då kommer stavningen sist.

Utbildningsrevolution
Webbkurser har blivit det
nya sättet att utbilda sig
på. I och med att
tekniken har blivit så
lättanvänd och billig
behöver man inte längre
vara ett resursstarkt
utbildningsföretag för att
sätta ihop en webbkurs.

Blogg för skrivtips
Boktipset
Webbredaktörens
skrivhandbok av
Karin Guldbrand och
Helena Englund
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Vill du få tips och råd om
skrivande bör du även
kolla in min blogg Evas
språkblogg där det finns
en kategori som heter just
Tips och råd.

Det finns färdiga
lärplattormar att använda
till rimliga priser och man
kan använda sin
mobilkamera för att filma
instruktionsvideor.
Detta gör det möjligt för
många föreläsare, lärare
och andra med
kunskaper att förmedla
att sätta ihop egna
kurser. Och inte minst
tillgängliggör det
utbildning på ett inte
tidigare skådat sätt.

Hjalmarsson.
Det här är en praktisk
handbok för dig som
arbetar med copy, text
eller form för webben.
Du får vägledning och
praktiska tips för alla
delar av din text- och
webbproduktion, med
ett språkligt grepp på
användbarheten.
Boken har även en
egen webbplats.

Om du prenumererar
missar du inga nya inlägg
utan får dem direkt till din
mejlbox. Klicka på den här
prenumerationslänken och
registrera din epostadress. Eftersom jag
tycker att det är viktigt att
mina prenumeranter inte
känner att de får oönskad
information har jag olika
prenumerationer för
nyhetsbrevet och bloggen.

Mejla gärna det här nyhetsbrevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala
medier (tyvärr går det inte att ändra texten på nedanstående knappar till svenska).
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Copyright © 2016 Eva Sahlström, All rights reserved.
Du får det här mejlet för att du har valt att prenumerera på nyhetsbrevet Evas skrivskola.
Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att prenumerera.
Tidigare nyhetsbrev hittar du i arkivet.
Jag som ger ut Evas skrivskola heter Eva Sahlström och examinerad språkrådgivare och journalist. Läs mer om
mig och mina tjänster på www.sahlstrom.info och följ mig gärna på Facebook där jag bland annat ger skrivtips.
Min postadress är:
Eva Sahlström Sorterargatan 12 162 50 Vällingby Sweden
eva@sahlstrom.info

Vill du göra förändringar i din prenumeration?
Här kan du uppdatera dina inställningar eller avsluta prenumerationen
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