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FORTÆL OMVERDENEN, HVAD DER RØRER SIG
Webredaktricen skriver de nyheder, I ikke selv kan nå, og sørger 
for, at nyhedsbreve bliver afsendt til tiden. Så er I sikre på at få 
formidlet viden om og få opmærksomhed på fx

· nye produkter og koncepter
· ny viden
· nye medarbejdere
· nye kunder og ordrer.

Får I ikke altid skrevet virksomhedens nyheder, mens de er 
topaktuelle? Er det svært at fi nde tid og ressourcer til at udforme 
nyhedsbrevet? Lad Webredaktricen gi’ en hånd med – og levér nyheder til tiden.

HVORDAN BRUGER VI WEBREDAKTRICEN?
Webredaktricen interviewer den eller de personer, der har relevant 
viden om nyhedens emne. Derefter skriver hun nyheden – og hun 
lægger den også på nettet og indarbejder den i næste nyhedsbrev. Alt 
arbejde foregår selvfølgelig i tæt dialog med en kontaktperson hos jer. 

Har I brug for sparring om indholdet i virksomhedens nyhedsbreve? 
Webredaktricen hjælper gerne med at udforme en strategi, der styrker 
jeres nyhedsformidlingen.

Webredaktricens nyhedsassistance kan fås som abonnementsservice 
eller som enkeltstående opgaver.

Netop evnen til kort og 
præcist at udtrykke essensen 

af et budskab, hvad enten det 
er på internettet, tekst til 

brochuremateriale eller 
udarbejdelse af pressemeddelel-
ser, er en spidskompetence hos 

Bente, som VisitNordsjælland 
har haft glæde af.”

Dorte Kiilerich
Direktør, VisitNordsjælland

Kontakt 
Webredaktricen 

i dag på tlf. 
61 50 36 00

FORFIN KOMMUNIKATIONEN
Er I vant til, at forskellige medarbejdere med 
særlig viden skriver nyheder til hjemmesiden 
og nyhedsbrevet? Så prøv at bruge Web-
redaktricen til at gennemskrive og redigere 
medarbejdernes tekster. Det forfi ner virksom-
hedens kommunikation, at sproget er ensartet 
og stilen den samme overalt.

HVORFOR HJÆLP TIL NYHEDERNE?
Velskrevne nyheder skaber aktivitet på hjemme-
siden og tilfredsstiller kundernes nysgerrighed. 
Og nyhedsbreve er værdifulde, fordi de hele 
tiden minder modtagerne om jeres ydelser. Men 
produktion af nyheder og nyhedsbreve stjæler tid 
og fokus fra jeres kernekompetencer. Brug jeres 
kostbare arbejdstid på kerneforretningen – og lad 
Webredaktricen klare nyhedsformidlingen. Kom-
munikation er nemlig det, hun er god til.

Webredaktricen drives af 
Bente Hoffmann, cand.phil. i 
dansk, webkommunikatør og 
tekstforfatter. Gennem årene har 
Bente skrevet store mængder 
webtekst for forskellige virksom-
heder. Desuden er hun forfatter 
til en række dokumentarbøger, 
som er blevet til på baggrund 
af interviews. Læs mere på 
www.webredaktricen.dk




