Guiden: Så skriver du
en ”säljande” artikel
Fem smarta tips som hjälper dig att skapa säljande innehåll till din hemsida
eller till dina övriga kanaler.

Anpassade för dig som jobbar på en marknads- eller säljavdelning .
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Fem smarta tips när du skriver en artikel
Många tror att det är svårt att skriva en artikel men det behöver det faktiskt inte vara. Det
viktigaste är att du väljer ett ämne och har en tydlig vinkel. Här hittar du fem enkla råd och
tips på vägen i din skaparprocess.

1. Utforma din text som en nyhetsartikel
Använd dig av de klassiska ingredienserna som rubrik, ingress och brödtext. Tänk på att
det är bra att använda sig av pratminus i texten. intervjua en kund eller använd dig av en
anställd som är expert på området du beskriver.

2. Trestegsraketen
Om du har svårt att få till en ingress så är ett tips att använda den klassiska
trestegsraketen. Den är uppbyggd av tre utgångar där den sista gärna får vara ett citat.

3. Sökordsoptimera din text
Om du inte har tänkt spendera stora summor på trafik eller inte har ett stort nätverk så
kan det vara bra att lägga några minuter på att sökordsoptimera din text. Då ökar
chansen att du får organisk spridning. Det finns mängder av böcker och tips om enkla
knep du kan ta till för att SEO-anpassa dina texter.
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Skriv inte för långt
Ett vanligt misstag är att man skriver för långa texter. Håll dig till ämnet och försök hålla
dig mellan 1800—3000 tecken. Annars finns det en risk att läsaren tröttnar. Kom ihåg
att ha dina viktigaste budskap i början av texten.

5. Glöm inte CTA
Sist men inte minst glöm inte att lägga in en eller flera CTA, call to action, i din text. Det
kan vara utformade som enkla länkar där du erbjuder mer lästips eller länkar som
kunden kan använda för att kontakta dig.
Vill du veta mer, kontakta:
Karin Holmberg, 0760-152088, karin.holmberg@media720.se
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