
invitation

SKRIV BÄTTRE TEXTER 
NÄR OCH VAR: 
Torsdag 12 februari 2015
Elite Stadshotellet, Västerås

8.00-10.00  Föreläsning
10.00-10.30  Fika
10.30-12.30  Föreläsning
12.30-13.00  Lunch
13.00-14.00  Frivilligt, möjlighet att  
  diskutera och ställa frågor.

INNEHÅLL:

SKRIV BÄTTRE TEXTER  
– ATT GÖRA EN LÅNG  
HISTORIA KORT

Vad vill dina kunder läsa om? Hur fångar 
du deras intresse? Hur får du dem att  
stanna kvar ända till slutet då du berät- 
tar för dem vad de ska göra? Hur funkar 
texter i olika kanaler? Följ med på en 
rundtur i ordens fantastiska värld.

KONKRETA FÖRBÄTTRINGAR
Fundera gärna på frågor eller exempel 
från din egen verksamhet i förväg. Vi 
kommer att ta upp era egna erfarenheter  
på plats – och du kommer att få jobba 
med att formulera dina egna budskap 
och texter.

BÄTTRE REDAN I MORGON
Vi summerar guldkornen och berättar 
för varandra vad vi ska ändra på för att 
bli bättre redan i morgon! 

UTBILDARE:

Copywriter och PR-konsult på Care of 
Haus. Läs mer på www.careofhaus.se

I priset ingår fika, lunch, dokumentation, 
samt kursintyg. Anmäl dig genom att 
eposta till college@careofhaus.se  
Vi kontaktar dig med mer information.

MER INFORMATION OM COLLEGE 
OCH ALLA UTBILDNINGAR FÅR DU PÅ  
COLLEGE.CAREOFHAUS.SE ELLER 
AV STAFFAN BRAW PÅ 021-444 04 40.  

eposta din Anmälan idag  
– bli bättre redan i morgon: 
college@careofhaus.se 

Joakim Larsson Cecilia Cedervall



kunskap på byrånivå, 
som gör dig bättre 
redan i morgon! 

I en allt tuffare konkurrens blir 
kommunikationen allt viktigare för 
framgång. Det nya medielandskapet 
kräver ett större engagemang och en  
högre närvaro. Nya trender och teknik 
inom sociala medier och PR är i prin-
cip omöjliga att hinna med att följa. 

Håller du med?  
Om inte, kan du sluta läsa nu.

INTRODUKTIONS- 
ERBJUDANDE: 50% RABATT!

Reklam- och PR-byrå Care of Haus 
har nu utbildning som eget affärs-
område. I samband med det har vi 
tillsammans med Marknadsföreningen 
i Västerås tagit fram 10 kurser, som nu 
erbjuds dig med 50% introduktions-
rabatt. 

– Vi jobbar ju med det här och inget 
annat, konstaterar Care of Haus  
medarbetare, och lovar att dela med 
sig av dagsfärska erfarenheter och 
praktiska tips under mottot:  
Bättre redan imorgon.

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR: 
9/9: Kommunikationens uppgift  
 – Den kreativa briefen 
1/10:  Bättre affärer med webb och  
 sociala medier – B2C 
7/10:  Bättre affärer med webb och  
 sociala medier – B2B 
4/11:   PR – Nyhetsvärdering.  
 Affärslogik vs. medielogik 
3/12:  Medarbetarna och varumärket  
 – med Claes Jonsson 
22/1: PR – Kris & kaos 
 
KOMMANDE UTBILDNINGAR: 
12/2:  Skriv bättre texter  
 – att göra en lång historia kort 
 SE INFORMATION PÅ ANDRA SIDAN! 
12/3:  PR/Digitalt – Content marketing 
16/4:  Omvärldsbevakning 
7/5:   Inspiration  
 – Det bästa, från de bästa

Ordinarie pris per utbildning är 5 500 kr.  
Vårt introduktionserbjudande: 2 750 kr. 

care of haus college
presenterar:

aintroduktions-erbjudande

50%
endast
2 750 kr
exkl moms

eposta din Anmälan idag  
– bli bättre redan i morgon:  
college@careofhaus.se

Aktuellt!


