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SKABELON TIL PRODUKT-TEKSTER 
 
 
Produktets navn:  
 
Undertitel: max 2-3 
 
 
Formålet med dette produkt er:  
 

Produktet er relevant for dig, der (beskriv 3-5 smertepunkter i kundens tanker – der, 
hvor det gør ondt, siden de leder efter din løsning): 

Husk at adskille dine produkter her – ikke ‘genbruge’ for mange ‘smerter’. Det skal være 
tydeligt for din kunde, hvornår hun skal vælge den ene eller den anden af dine ydelser, 
ellers vælger hun måske slet ikke.  

Dette produkt vil gøre dig i stand til (beskriv 5-9 handlinger, kunden vil være i stand til 
efter at have taget imod produktet og din læring) 

start sætninger med aktive ord som at få, at generere, at skabe, at designe, at prioritere, at 
vælge, at genkende, at til fulde forstå, at transformere, at lave en plan for etc.  

Brug ikke ukonkrete, abstrakte udtryk som indsigt, tanker, potentiale etc. Når du får lyst til 
at beskrive kundens UDBYTTE med den slags ord, så spørg dig selv: “Ok, men hvad 
bliver hun I STAND TIL AT GØRE, når hun har ‘indset at hendes fulde potentiale er 
gigantisk’?’ Og skriv det i stedet for. 

5-9 handlinger i punktform som det, du ser her.  

Som deltager får du:  

[forslag, ikke påkrævet] Men det allerførste skridt i denne proces er at beslutte 
xxxxxx 

(udfyld hvilken beslutning, der skal være den første, den de tager inden de nærmest køber 
kurset – men den, som vil  FÅ dem til at købe kurset) 

Dette produkt er skabt til dig, der (indsæt liste over det, der skal til, for at de er i 
målgruppen for produktet – listen skal dække så BRED en gruppe, du kan, men stadig 
virke målrettet – hvis det fx er ‘mennesker der arbejder professionelt med mennesker, så  
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nævn alle kategorier for sig: undervisere i det offentligte, undervisere i det private, 
foredragsholdere, coaches og rådgivere, socialrådgiver og socialpædagoger, pædagoer, 
politifolk, sygehus- og plejepersonale – nævn 5-12 punkter af mennesker, produktet VIL 
være relevant for).  Hvis produktet er til private, så lav mindst 5 kategorier, jeg som kunde 
vil ku’ finde en plads i). 

Eks. This program is designed for you, if: 
You have information, ideas and experience that you would love to be able to structure 
and share with others, but don’t know how to do that 
You have become a teacher but never had any formal training 
You are an expert who needs to know how to share your ideas 
You want quick and powerful ways to unlock the potential in your material 
Would love to create income from sharing what your knowledge and expertise 
 
Dette produkt/program består af følgende elementer 
(Først her bliver du topspecifik med produktets features, altså hvor mange moduler af 
hvilken længde med hvilket konkret indhold? Plus format – er det email, Mp3 pr mail, 
video, live på en adresse og en dato eller hur?) 
 
[Ekstra, ikke påkrævet overalt] Du vil blandt andet lære (lav en liste på 5-12 learning 
points, der bl.a. er en del af produktet.  
 
Din investering (prisen) 
Evt en sammenligning med noget andet, der kan fåes/ikke kan fåes for de samme penge 
(Go Pro koster mindre end en latte om dagen...) 
 
Call to action  
Forklar kunden præcis, hvad hun skal gøre nu, hvor hendes interesse er vakt – klik her, 
udfyld her, skriv her etc. etc., køb her etc. 
 
 


