Manuscoachning och marknadsföring
Om du syns i olika medier får du förstås stor draghjälp att sälja din bok. Jag
hjälper dig att skriva en artikel som sedan – via Siljans Måsar – skickas ut
till olika medier i hela Sverige. Det kan leda till att några tidningar eller
magasin publicerar artikeln och/eller att en radio- eller tv-station vill
intervjua dig – vilket förstås ger skjuts åt försäljningen av din bok.
Du kan också använda artikeln som underlag om du till exempel vill skriva
ett pressmeddelande och skicka ut.
Kanske vill du ha hjälp med något helt annat som rör marknadsföringen av
dig och ditt författarskap? Eller stöd att fixa det sista innan boken lämnas
in för fingranskning? Kika längre ned på sidan så hittar du mina andra
erbjudanden!
Men först till artiklarna! Jag erbjuder dig två varianter av artikelhjälp:
• Den här varianten ingår i förlagets bokutgivningspaket
och du gör en del av jobbet själv. Du svarar skriftligt på
ett antal frågor och jag förvandlar dina svar till en
professionell kortare artikel. Om jag behöver mer
information hämtar jag den från baksidestexten och det
pressmaterial som är kopplat till din bok och som din
bokförläggare Yvonne har tagit fram.
• Du kan även lägga till den här varianten där du lugnt kan
luta dig tillbaka. Jag gör hela jobbet – läser din bok från
pärm till pärm, gör annan nödvändig research, intervjuar
dig per telefon och skriver sedan en professionell artikel
om dig och det du skrivit. Givetvis ingår rubrik, ingress
och mellanrubriker. Kontakta mig för prisuppgifter!
Artikeln där du gör en del av jobbet själv För att jag ska kunna skriva en så
bra artikel som möjligt så finns det några saker att ha med sig i bakhuvudet:
• Svara så fullödigt du kan på mina frågor. Det är svårt att skriva en
artikel på korta enstaviga svar. J

• Om du någon gång läst ett riktigt bra reportage om en författare och
den bok hen har skrivit, så kan du gärna ha det i bakhuvudet när du
skriver ned dina egna svar. Vad var det som fångade ditt intresse?

Varför tyckte du att reportaget/artikeln var så bra? Svaren behöver
du förstås inte skriva ned, de kan som sagt bara finnas där som en
bakgrund när du besvarar mina frågor.
• Svaren på frågorna får fylla max 2 sidor, motsvarande två A4. Inte
mer. Ställ in normalt radavstånd.
• Några av frågorna går in i varandra. Bry dig inte om det, utan svara
bara så gott du kan.
Och så till frågorna!
1. Vad handlar din bok om? (Här svarar du kort och koncist.)
2. Varför har du skrivit boken?
3. Vilka händelser, känslor, tankar i ditt liv, ledde fram till den här
boken? (det kan handla om allt från händelser i barndomen till sådant
som skett i nutid – skriv ned allt du kommer på!)
4. Vad är ditt centrala budskap?
5. Varför har du valt just detta budskap?
6. Hur har temat i boken färgat ditt eget liv?
7. Finns det några andra teman i boken/berättelsen som du vill lyfta
fram?
8. Vad vill du förmedla till dina läsare?
9. Hur var det att skriva den här boken? Finns det något i din
skrivprocess som du vill lyfta fram?
10. Finns det något mer som är viktigt att berätta om dig och den bok du
har skrivit? (Eller om du redan påbörjat en ny bok.)
Och så vill jag gärna veta hur du vill tituleras, var du föddes och var du bor
idag.
Innan artikeln skickas iväg, får du förstås godkänna min text. Och en liten
detalj: Låt frågorna vara med i det dokument du sedan skickar till mig, det
underlättar det fortsatta jobbet med artikeln.
Och artikeln där jag gör hela jobbet Den här varianten är för dig som varken
vill eller har tid att lägga ned eget arbete på artikeln. Du kan lugnt släppa
taget om den processen och låta mig sköta hela jobbet. Jag läser din bok och
gör den research som är nödvändig. Sedan följer en telefonintervju på cirka
en halvtimme. Därefter sammanställer jag materialet till en professionell
artikel, där naturligtvis rubrik, ingress och mellanrubriker ingår. Innan vi

skickar iväg den, får du självklart läsa och godkänna den. Arbetstid: Ca 2
dagar. (Inklusive inläsning av bok). Kontakta mig för prisuppgift!
Och annat som jag kan hjälpa dig med
• Du, ditt manus och jag har 10 timmars ”egentid” där vi går igenom din
text i stora drag. Håller intrigen, fungerar gestaltningen och
karaktärerna, är några av de frågor vi går igenom. Jag är kort sagt din
egen manuscoach som hjälper dig att se över ditt manus innan andra
tar över och fingranskar detaljerna. Den här tjänsten ingår i förlagets
bokutgivningspaket.
• Är du nervös inför en intervju med en journalist? Ska du iväg till en
radio eller tv-studio? Eller ska du hålla ett föredrag om din bok? Var
lugn – jag kan coacha dig per telefon så att du känner dig mindre
nervös och mer fokuserad inför samtalet/föredraget. Kontakta mig
för prisuppgift!
• Är ni ett helt gäng författare som vill medietränas och coachas inför
kommande boklanseringar? Efter en halvdags workshop lovar jag att
ni känner er säkrare och mer taggade inför ert stora uppdrag att
marknadsföra era egna böcker. Max 8 personer. Kontakta mig för
prisuppgift!
• Behöver du någon som lyssnar på dig under själva skrivprocessen?
Kanske behöver du prata av dig om sådant som kanske stoppar dig i
själva skrivandet eller annat som frustrerar i sammanhanget? Jag
lyssnar och hjälper dig att hitta fram till dina egna svar. Kontakta mig
för prisuppgift!
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Om du vill veta mer om mig så kan jag rekommendera min presentation under
”Medarbetare” på förlagets hemsida: www.siljansmasar.com

