Evas Copybyrå
Vill du ha bra och informativa texter på din hemsida?
Som copywriter hjälper jag dig att förenkla texterna och budskapen på din hemsida så att
dina kunder förstår vad du erbjuder. Utifrån min långa och breda erfarenhet från Telia
koncernen inom både interna och externa kommunikations- och informationsuppdrag har
Evas Copybyrå vuxit fram.
Min affärsidé är att hjälpa mina kunder med säljande och intressanta texter så kunderna
förstår vad du erbjuder för tjänster och produkter. Det stärker verksamheten och ökar
även försäljningen på längre sikt.

Erbjudanden
Att formulera och paketera företagets budskap så det blir informativt och intressant för
dina kunder.
Få till ett bra nyhetsflöde på företagets sidor för att de ska bli mer levande och dynamiska
och att texterna är intressanta och lockande.
Sidstrukturen på hemsidan är viktig. Hittar kunden till rätta sidor, är informationen på
rätt ställe och har företaget tillräckligt många eller för få sidor. Det kan jag hjälpa dig
med!
Att ha referenskunder på hemsidan stärker trovärdigheten mot andra kunder. Dina
blivande kunder vill gärna veta vad andra kunder tycker om dig och din verksamhet.
Vill du att jag analyserar din hemsida? Då gör jag en generell bedömning av dina texter,
bilder och länkar och återkommer med förbättringsförslag. Fyll i formuläret på hemsidan.

Tidigare erfarenheter
Har varit drivande i att förnya, granska och komplettera existerande information
tillsammans med specialister inom Telia för att texterna ska vara enkla och lätta att förstå
för medarbetarna.
Ansvarig för kontinuerlig nyhetsbevakning och förnyelse på intranätsidor för både
medarbetare och ledare inom Telia.
Lång erfarenhet av att bygga struktur för startsidor och undermenyer och länkningar till
rätt information.
Deltagit i många längre och kortare projekt där kommunikationsstrategi var avgörande för
att projekten skulle bli lyckade.
Vill du ha mer referenser om mig kan jag förmedla det.
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