Webredaktricen drives af Bente
Hoffmann, cand.phil. i dansk,
webkommunikatør og tekstforfatter. Bente har arbejdet med
webkommunikation siden 2001,
både som ansat bl.a. hos Danske
Bank-koncernen og VisitNordsjælland og som selvstændig, og har
løst opgaver for en bred vifte af
virksomheder inden for forskellige
brancher. Læs mere på
www.webredaktricen.dk

Kontakt

Lej en webredaktør

Webredaktricen
i dag på tlf.

61 50 36 00

Du tager ikke en snusket og plettet skjorte på til kundemøde, vel?
Men hvad med virksomhedens hjemmeside? Den går til kundemøde hver dag – er den
klædt på til det? Lej en webredaktør og få vedligeholdt hjemmesiden professionelt.
HVAD LAVER EN EKSTERN WEBREDAKTØR?
Webredaktricen udfører alle de opgaver, en ansat webredaktør ville tage hånd om, og sikrer en klar webkommunikation. I kan bl.a. bruge Webredaktricen til at
·
·
·
·
·
·

udvikle virksomhedens webstrategi
sikre brugervenlighed og ensartet sprog
skrive nye mundrette webtekster
undervise medarbejdere i cms, at skrive til nettet m.m.
opbygge subsites og sætte websider op
søgemaskineoptimere.

HVORDAN BRUGER
VI WEBREDAKTRICEN?

HVORFOR LEJE EN WEBREDAKTØR?
Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden
stjæler let tid og fokus fra virksomhedens kerneydelser og medarbejdernes kernekompetencer.
Brug jeres kostbare arbejdstid på kerneforretningen – og uddelegere webredaktøropgaverne til
Webredaktricen. Webkommunikation er nemlig
det, hun er god til.

Har virksomheden ingen webredaktør? Eller
trænger den, I har, til aflastning, en sparringspartner og nye idéer? Så lej Webredaktricen,
og lad hende løse webredaktøropgaver enten
via en abonnementsordning eller til enkeltstående opgaver.

HVORFOR SÆTTE FOKUS
PÅ WEBKOMMUNIKATIONEN?
Det svækker en virksomheds troværdighed, hvis hjemmesiden
ikke fremstår professionel, opdateret, fejlfri og funktionel.
I værste fald sender den uvedligeholdte hjemmeside et signal
om, at I nok heller ikke har orden i kerneforretningen. Og det
kan koste kunder. Så set fra både et markedsførings- og et
kommunikationssynspunkt kan det være dyrt at lade hjemmesiden leve en skyggetilværelse.

“

Bente Hoffmann har været en
fantastisk hjælp i forbindelse med
at fornye teksten på Fonegs
Kommunikations hjemmeside.
Vores samarbejde har været let, effektivt
og konstruktivt (...) Undervejs har Bente
været en rigtig god sparringspartner,
som har formået at omsætte mine
ønsker og idéer til logiske helheder og
hjulpet med at gøre teksterne kortere,
mere levende og læservenlige.”
Hanne Smith Pedersen
Indehaver, Fonegs Kommunikation
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