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Det er den enkle filosofi som Maria Larsen beskriver i hendes nye bog, og bruger når hun underviser og

rådgiver virksomheder og organisationer i at formidle og fortælle.
For det lyder så nemt, men kan nemt drille, når man skal skrive, fordi man får blandet alle tre faser sammen.

Det er besværligt at ændre vaner, men også forløsende. Små succeser bliver langsomt til nye vaner.
Ved at følge bogens konkrete råd i hver fase af skriveprocessen kan du skrive godt, uanset hvilket emne eller

hvilken type tekst, du skal skrive.
Værktøjerne kan hjælpe dig med at skrive mere klart og fokuseret, så du bliver forstået og husket af din læser,

både når du skal skrive: mails, notater, referater, blogindlæg, nyheder, opdateringer, pressemeddelelser,
artikler eller kundecases.

”Skriv lettere end du tror” er inspireret af, at mange kursister har oplevet, at det faktisk ikke behøver at være
så svært, som de troede. En kommunikationskonsulent bruger teknikken i sin dagligdag: ”Det er blevet meget

nemmere at skrive. Før sad jeg tit fast og vidste ikke, hvad jeg skulle skrive. Nu skriver jeg bare, og jeg
synes, mine tekster bliver bedre”.

Man kan uanset udgangsniveau lære at skriver bedre, mere effektivt og til stor glæde for både skribenten og
læseren. På én og samme tid. Så kast dig ud i det, og oplev en større glæde ved at skrive.
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”Skriv lettere end du tror” er inspireret af, at mange kursister har
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Man kan uanset udgangsniveau lære at skriver bedre, mere effektivt
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