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Fra idé til bestseller Rikke Moos Hent PDF Bogen guider alle, der går med tanker om at omsætte deres viden
til en fagbog. Hele processen – fra første idé over skrivning til udgivelse og markedsføring – er medtaget. Du
får et unikt indblik i vejen fra tastatur til færdig bog. Og anstrengelserne er godt givet ud, for forfatterskabet
booster både dig som ekspert og din videre karriere. Som forfatter til en fagbog viser du nemlig, at du er

ekspert inden for dit felt, og din bog bliver dermed et uvurderligt markedsføringsredskab. Men en bog sælger
ikke sig selv, og det kan være svært at få plads i den store mængde information, vi dagligt præsenteres for.
Markedsføring er derfor et kodeord. For selv om en bog er velskrevet, godt opbygget og har værdi for

målgruppen, får den kun et værdifuldt liv, hvis netop målgruppen kender til den.
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for forfatterskabet booster både dig som ekspert og din videre
karriere. Som forfatter til en fagbog viser du nemlig, at du er ekspert

inden for dit felt, og din bog bliver dermed et uvurderligt
markedsføringsredskab. Men en bog sælger ikke sig selv, og det kan
være svært at få plads i den store mængde information, vi dagligt
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