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Bliv (mere) synlig i landskabet 
 

En pressemeddelelse i de lokale ugeaviser er vejen til rigtig mange kunder i 

butikken – og det samme gælder naturligvis gode tekster på din folder og 

hjemmeside. 

 

Kære alternative behandler. 

 

Da vi begge er en del af diverse alternative netværk, tillader jeg mig at gøre 

opmærksom på mit arbejde. Jeg er sikker på at et eventuelt samarbejde i givet fald 

vil være til gavn for os begge, og om ikke andet kan det gavne netværket. 

 

Du brænder for dit arbejde med alternativ behandling, du vil gerne leve af det, og 

du vil helst bruge din tid på det, du er bedst til. Jeg har det på samme måde med 

mit arbejde.  

 

Det, jeg er bedst til, er at skrive og kommunikere om alternativ behandling. Det har 

jeg gjort gennem 16 år, så jeg bevæger mig på en hjemmebane, hvor jeg kender 

alle begreber, nøglepersoner og spilleregler. Derfor kan jeg give dig den bedste 

hjælp, når du har behov for at kommunikere budskaber om alternativ behandling. 

 

For at markere, at jeg igen har etableret mig i Århus-området, har jeg til 

alternative behandlere lavet et  

 

       
 

Det består af en grydeklar tekst, evt. med foto, som kan bruges som 

pressemeddelelse, på din hjemmeside, i en folder eller hvor du måtte ønske det. 

For kun 2400 kroner + moms. Se et (fiktivt) eksempel her på Galilei.dk. 

 

1. Vi mødes, vi præsenterer os, og vi får en god samtale om dit arbejde. 

2. Jeg skriver teksten, du godkender og sender evt. rettelser. 

3. Jeg afleverer den rettede tekst klar til brug. 

 

Det hele kan klares i løbet af 2-3 dage – og det koster dig indtil 1. juni kun 2400 

kroner. (Normalpris 3500 kr). 

 

Har du ønsker om andet end det, jeg har beskrevet ovenfor, sørger jeg også for 

det. Du kan læse mere om dine muligheder (og om alternativ behandling) på 

www.galilei.dk/hjaelp - og du kan se lidt om hvem jeg tidligere har arbejdet for på 

www.galilei.dk/om-galilei/referencer   

 

 

Grib telefonen - ring til mig og hør mere på 4040 3732 
 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jesper Odde Madsen 

journalist & kommunikationsrådgiver 
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