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Kom ihåg varför du
vill kommunicera!
Ditt syfte, din intention ….
Innan du börjar skriva är det bra att sätta en intention för vad texten
ska göra. Vad syftar den till? Vad är det du vill uppnå med det du just
nu ska skriva?
Vill du inspirera? skapa relation? att den som läser ska agera/köpa?
Bjuda in? Veta mer? Utbilda? Reflektera?
För mig är grundintentionen alltid att inspirera och jag upplever att
mitt folk tar emot det jag förmedlar djupare om jag kommer från ett
space där jag reflekterar.
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Grunden i kommunikation för oss som företagare
handlar om att vårt folk ska få en chans att

o känna (till) oss

Några
grundprinciper
för texter som
säljer

o lita på oss
o gilla oss
för att faktiskt kunna besluta sig för att
o köpa av oss
Ofta är det bra om alla dessa delar finns med på
olika sätt varje gång vi kommunicerar.

Kirsi Li Wahlström I www.blissum.se I www.blissfulbusiness.se

…. fortsättning
grundprinciper
För att känna oss: Dela något personligt om dig, din resa, ditt
företagande, dina funderingar, dina framgångar. Våga också vara sårbar
& mänsklig.
För att lita på oss: dela med dig av kunskap och tankar som ditt folk har
nytta av – antingen för att bli inspirerade eller lära sig något som de kan
använda för att möta någon utmaning de har. Citat eller exempel från
kunder är alltid toppen när det passar.
För att gilla oss: genom att ta del av din kunskap och dig som person
kan folk bilda sig en uppfattning om de tycker att ditt budskap står i
samklang med deras värderingar. Målet är inte att alla ska gilla dig –
utan att rätt personer ska få möjlighet att gilla dig.
För att köpa av oss: Den här fina glömmer vi ofta. Erbjudandet! Att inte
bara förvänta oss att folk köper – visst händer det såklart. Att bjuda in,
berätta hur vi kan hjälpa till och att vi vill det. Om vi har ett specifikt
erbjudande – skriv det!
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CHECKLISTA
del 2
7
nycklar
som hjälper dig
skriva texter som
säljer

7 nycklar att använda dig av
1.

Välj vem du skriver till
Du når lättare ut, och in, om du vågar välja!

2.

Berätta i första hand om vad dina kunder FÅR UT av att anlita dig –
inte om det som du GÖR
Beskriv destinationen snarare än färdmedlet. Tänk resebolag – de visar
solen inte planet. Beskriv känsla

3.

Använd vardagsspråk – det går in bättre!
Hur skulle du prata om det här med en vän? Jämför: ”Jag hjälper dig må
bättre” vs ”Jag hjälper dig till ökat välmående”

4.

Våga krydda med Ditt språk och ord som du gillar
Gillar du ord som magi, glädjeglitter och vildvackra som jag eller går du
igång på målfokus, pepp och kavla upp ärmarna? Använd DIN ton!
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Fortsättning 7 nycklar
5. Ha koll på din energi!
Du vill skriva från inspiration inte från desperation. Om du känner att du måste
skriva för att tex få fler kunder – ta en paus, gör nåt som tar dig tillbaka till glädje
och insikt om varför du gör det du gör. Skriv från det spacet.

6 Se en person framför dig – connecta med hjärtat
Skriv till EN person istället för en ansiktslös massa. Det kan vara en befintlig kund
eller en tänkt älsklingskund. Skriv från hjärtat <3

7. Uppmana till handling
Glöm inte att bjuda in och uppmana till handling. Boka, kommentera, ring,
klicka, ladda ner….
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CHECKLISTA
del 3
Lathund som hjälper dig att skriva
en säljande text till ditt nästa event,
om din nästa tjänst, till hemsidan….

Skriv om din tjänst eller ditt event
utifrån dessa rubriker
1.

Det här är för dig som….
Utmanas av, längtar efter, drömmer om, vill, inte längre vill, har fått nog
av

2.

Jag vill hjälpa dig att….
Vad kommer de kunna känna, uppleva, ha med sig? (motsatsen till vad
de utmanas av)

3.

Det här är jag & så säger mina kunder
varför är du rätt person att dela om detta?

4.

Så här funkar det
Det praktiska – hur kommer ni att jobba ihop? hur länge? vart ses ni? hur
ofta? hur bokar man? Vad ingår? vad kostar det? hur betalar man?

5.

”Call to action” – uppmaningen
boka, anmäl dig, ta kontakt
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Exempel: 3 nycklar till mer energi & mammaglädje –
en gratis föreläsning online för trötta småbarnsmammor
1.

Det här är för dig som….
Det här är en föreläsning för dig som har svårt att hålla ork och energi uppe hela dagen, trots att du måste, eftersom du nu har en liten att
ta hand om. Istället känner du hur tålamodet tryter, att du tappar humöret och känner att det här med att ha barn inte var så underbart
som alla säger (vilket i sig ger dig dåligt samvete. Man ska ju vara lycklig nu!)

2.

Jag vill hjälpa dig att….
I den här föreläsningen kommer jag att ge dig 3 nycklar som du enkelt kan implementera i din mammavardag. När du gör det kommer du
att känna hur energin och glädjen återvänder. De allra flesta dagar. Du får äntligen njuta av mammalivet.

3.

Det här är jag & vad kunder säger
Precis som du har jag varit där i ”träsket”. Det är inte kul! Dessutom är jag Doula och har i mitt jobb hjälpt många mammor att återfå sin
livsenergi. Nu vill jag gärna hjälpa di & ditt barn. Harmoniska mammor ger lugnare & lyckligare barn är min erfrenhet.
”Det känns som att jag fick livet tillbaka när energin återvände” Anna Annasson

4.

Så här funkar det
Eftersom jag vet att det är svårt att passa tider när man har småbarn har jag skapat en Facebookgrupp som du blir inbjuden till där
inspelningen ligger kvar också efter livesändningen. Jag kommer dessutom att finnas i gruppen en vecka efter eventet för att svara på
dina frågor. Detta är min gåva till dig!

5.

”Call to action” – uppmaningen
ANMÄL DIG senast xx februari & du kan vinna en mamma-coaching om 60 minuter där jag hjälper dig att komma igång med dina nya
rutiner eller en plats till min mammagrupp där vi tillsammans under 3 månader kommer att vända trötthet och frustration till energi &
mammaglädje.

Kirsi Li Wahlström I www.blissum.se I www.blissfulbusiness.se

Live 3/2
Kl. 14.00

3 nycklar till mer energi & mammaglädje
en gratis föreläsning online för trötta småbarnsmammor

För dig som tappar tålamodet och orken
Det här är en föreläsning för dig som har svårt att hålla ork och energi uppe hela dagen, trots att du
måste, eftersom du nu har en liten att ta hand om. Istället känner du hur tålamodet tryter, att du tappar
humöret och känner att det här med att ha barn inte var så underbart som alla säger (vilket i sig ger dig
dåligt samvete. Man ska ju vara lycklig nu!)
Känn hur energi & glädje återvänder
I den här föreläsningen kommer jag att ge dig 3 nycklar som du enkelt kan implementera i din
mammavardag. När du gör det kommer du att känna hur energin och glädjen återvänder. De allra
flesta dagar. Du får äntligen njuta av mammalivet.
Dags att njuta av mammalivet
Precis som du har jag varit där i ”träsket”. Det är inte kul! Dessutom är jag Doula och har i mitt jobb hjälpt
många mammor att återfå sin livsenergi. Nu vill jag gärna hjälpa di & ditt barn. Harmoniska mammor
ger lugnare & lyckligare barn är min erfarenhet.

Mellanrubriker
som hjälper mig
att läsa och
förstå utan att
läsa allt

”Det känns som att jag fick livet tillbaka när energin återvände” Anna Annasson
Så här funkar det (Datum & tid)
Eftersom jag vet att det är svårt att passa tider när man har småbarn har jag skapat en Facebookgrupp
som du blir inbjuden till där inspelningen ligger kvar också efter livesändningen. Jag kommer dessutom
att finnas i gruppen en vecka efter eventet för att svara på dina frågor & ge extra pepp. Detta är min
gåva till dig!
Anmäl dig nu & vinn superfina priser som hjälper dig i mammalivet
ANMÄL DIG senast xx februari & du kan vinna en mamma-coaching om 60 minuter där jag hjälper dig
att komma igång med dina nya rutiner eller en plats till min mammagrupp där vi tillsammans under 3
månader kommer att vända trötthet och frustration till energi & mammaglädje.
P.S bjud in dina mammakompisar till en härlig stund! Vi ses!

OBS! Bilden ska
helst vara på dig
(& ditt barn/familj)
tittande in i
kameran för att
skapa relation
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Lycka till & ha kul!
Jag hoppas att du fått med dig en massa användbart I denna checklista I 3 delar.
Kom ihåg att ha kul och skriva utan att tänka på hur du ska skriva när du först
skriver. Skriv och gå sen tillbaka och jobba igenom det som du skrivit med hjälp
av checklistan.

För mer pepp & support – connecta med mig på sociala medier.
Till exempel I gratisgruppen Blissful Business Backstage på Facebook, på min
företagssida och på Instagram och där jag delar med mig av mina tankar och
tips som kan hjälpa dig att bygga det liv och företag du längtar! Blissful Business –
bättre affärer. Skönare liv.
Mer om Blissful Business Youniversity – för dig som vill ha djupgående support &
transformation!
Läs mer och ansök här: www.blissfulbusiness.se

Kirsi Li
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