
Ærø

(OBS! Der er et begrænset antal pladser og det er først til mølle!)

Svendborg

”Den gode tekst” om din virksomhed kan bru-
ges i mange sammenhænge – digitalt som 
fysisk (brochure, flyers mm.) Som erhvervs-
drivende tænker du måske, at tekster ikke er 
så vigtige, ”jeg skriver bare noget!” Men den 
rigtige tekst kan faktisk give dig og din virksom-
hed  rigtig meget værdi! Til dette arrangement 
får du derfor de bedste fif til at skrive en leven-
de og spændende tekst, som fortæller din virk-
somheds historie og hvad du kan tilbyde dine 
kunder – så de besøger lige netop DIG! 

Det er en 2,5 times workshop, hvor du både får 
online undervisning af en ekspert, som ved alt 
om, hvordan du fanger din målgruppe på skrift 
– og herefter tid til at udarbejder din egen kon-
krete virksomhedstekst.

Tid og sted:
15. september - 18.00 – 20.30 
Rådhuset, 2. sal (Rådhussalen)

Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Denne tekst kan du bruge på din hjemmesides ”om os”, til flyers, som introtekst på dine sociale medier eller 
hvad du har brug for! 

Medbring egen PC

Tilmeld dig ved at skrive til: 
erhverv.turisme@langelandkommune.dk

Tilmeldingsfrist onsdag d. 7. september

LÆR AT SKRIVE DEN GODE 
DIGITALE VIRKSOMHEDSTEKST

 – og øg din synlighed både i og uden for sæson!



Arrangementet er et samarbejde mellem de fire Sydfynske kommuner og EU-projektet Styrket Erhverv i Ga-
deplan. Arrangementet er gratis men med tilmelding. Der tilbydes en sandwich og sodavand/kaffe til arran-
gementet.

Langeland Faaborg-Midtfyn

Samarbejde

Underviser Mia Rasmussen er ejerleder, tekstforfatter og 
redaktør i virksomheden Cortekst. Med en cand.mag i 
Dansk med speciale i sprog og medier og kommunikation 
er fagligheden i orden, og det er din garanti for sproglig 
kvalitet.

Underviser

LÆR AT SKRIVE DEN GODE 
DIGITALE VIRKSOMHEDSTEKST

 – og øg din synlighed både i og uden for sæson!


