3 trin til skarpere indhold
- Lav indhold der fanger, forstørrer og hjælper!

Du skal tale ‘stenen’
STØRRE i dit indhold!

Start i dine kunders pain?
Ved du hvad dine kunders pain/problem/udfordring er i forhold til det
du sælger eller hjælper dem med?
Forstil dig at denne ‘pain’, er som en sten i skoen på din kunde.
Det er altså en kunde, som har erkendt at der er en pain/problem –
men ikke ved hvordan de kan løse det!
Når du har styr på dette, kan du her udnytte disse 3 trin til at skabe
indhold på din hjemmeside (blog, video, guides mv.)

Trin 1 finder du på næste side !

Trin 1
Din kunde ved godt ‘stenen’ er i skoen og de ved også at der skal gøres
noget for at den forsvinder.
Der er altså tale om en person/virksomhed med et erkendt behov for
hjælp eller selvhjælp.
Men at fjerne den er ikke endnu første prioritet – åbenbart!
Du skal på dette trin fortælle:
•
•
•
•

At der er en sten
Hvordan den føles
Hvor den evt. kommer fra
At den ikke forsvinder af sig selv

I dit indhold skal du altså møde kunden der hvor de er og hjælpe dem
med at erkende problemet/pain.

Trin 2 !

Trin 2
På trin 2 er det din opgave at fortælle hvad der sker hvis de ignorerer
stenen.
Det gør du ved at tale stenen større og større. Hvad sker der undervejs og
hvor ondt det langsomt kan mærkes for hvert skridt.

På dette trin skal du
fortælle/uddanne med:
• Hvad der sker når stenen bliver
større
• Hvordan det påvirker dem
• Hvilke skader der kan ske over tid
I dit indhold skal du altså tale problemet/pain’en større end den er.
Beskriv hvad der kan ske, hvis de ikke skrider til handling/får hjælp.
• Hvilke følgevirkninger vil der være uden din hjælp?
• Hvor længe kan de gå sådan rundt uden det går galt?
Trin 3 !

Trin 3
På trin 3 skal er det din opgave at fortælle at dén sten har du helt styr
på.
Beskriv hvordan du kan hjælpe med at fjerne stenen, eller gøre den
mindre.
Her er du den gode hjælper, som giver svaret på det kunden ikke selv
har fundet løsningen på.
Du skal på dette trin fortælle:
• Hvordan du kan hjælpe
• Hvad det kræver af kunden
• Hvordan de får det bagefter

Det er derfor vigtigt at du gør det tydeligt for kunden hvordan de
kommer videre, nu de mærker at stenen er vokset. Vigtigt er også at de
indser at det er dig, som skal hjælpe dem.
Tænk i ‘call 2 action’ og hjælp din kunde ned i købstragten. Gør det
synligt hvordan de kan få den hjælp/købe det produkt af dig.
Saml det hele sådan her !

Kobl det sammen sådan her:
God beskrivende/fængende overskrift
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Call 2 action

Would you like to ROCK? !

Hvad er ‘stenen’?
For at kunne fjerne stenen i dine kunders sko, skal du have fokus på
hvad din sten er og hvordan du fjerner den fra dine kunder.
Så før du kan trække i arbejdstøjet og lave godt indhold efter den
metode du lige har været igennem, skal du være skarp på hvad dine
kunders sten er.
Når du har stenen på plads må du tyvstjæle denne metode!

Then you will ROCK!

God arbejdslyst!

Anne Weinkouff

