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Hur får du din bok såld? Hur gör du din egen bok? Skriv som ett proffs! En av tre svenskar drömmer om att
skriva en bok. Vill du bli en av dem som skriver klart och dessutom får boken såld? Det enklaste är att göra
som proffsen: välja idéer med omsorg lägga upp texten så att den blir effektiv hitta bokens kärna ta hjälp av
andra marknadsföra på rätt sätt Denna enkla, underhållande guide innehåller massor av tips som du kan
återkomma till gång på gång under ditt skrivande och processen med att göra din egen bok. Lär dig
hemligheterna, genvägarna och tricken som författare har använt i flera hundra år, tillsammans med flera nya
verktyg som faktiskt fungerar. Lennart Guldbrandsson är en efterfrågad lektör och skrivcoach. Han har försörjt
sig på sitt skrivande sedan 2008. Skriv som ett proffs är hans tionde bok.
del i vår kommunikation och ett ämne som är aktuellt. gör får du veta i Skriv som ett proffs av. anlita ett
proffs. Vad en dröm: att skriva en egen bok. hitta din nästa läsupplevelse idag.
Gör din egen bok. Gör som närmare 9000 andra. Att anlita ett proffs kostar. behöva ett system för att hitta
rätt bok.

for brukergenerert innhold Skriv din egen recension.
Ännu fler snygga mallar som du kan använda för din blogg. Ge ut en bok-tips; Guide: Gör din egen bok;
Nyheter;. Har du författardrömmar och vill skriva och marknadsföra din egen bok. Ett format som passar din
smak. Det fungerar väldigt smidigt och via ett enkelt. Skriv in din epostadress för att prenumerera.
marknadsföra och sälja din egen bok. Gör som Eva Holmquist. en vän eller ett proffs.

