
Produkt titel… 
 
 
Undertitel: 
 
 
Formålet med dette produkt er ... 
 
Fx at lære dig /at gøre dig i stand til ... 
Fx ’Dette 7 ugers kursus er designet til at hjælpe dig med at skrive, 
markedsføre og undervise på en workshop’. 
 
 
Produktet er relevant for dig, der ... 
 
Beskriv 3-5 ‘smertepunkter’ i kundens tanker – der, hvor det gør ondt, siden han leder efter din 
løsning. 

 er træt af altid at ... 

 længes efter ... 

 er frustreret over ... 

 søger/leder efter/er på udkig efter ... 

 ivrig efter at ... 

  
Husk at adskille dine produkter – og ikke ‘genbruge’ for mange smerter eller 
frustrationer. 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 at... 
 
Beskriv 5-9 handlinger, kunden vil være i stand til, efter at have taget imod 
produktet og din læring. Det er hans udbytte, hans fordele, hans benefits. 
 
Begynd sætningerne 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 bliver fristet 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’?’ Skriv det i stedet for. 
 
 
Dette produkt er skabt til dig, der ... 
 
Indsæt liste over det, der skal til, for at din kunde føler sig i målgruppen for 
produktet. 
 



Listen skal dække så bred en gruppe, du kan, men stadig være målrettet. 
Hvis dit specifikke publikum fx er ‘mennesker der arbejder professionelt med 
mennesker,’ så nævn alle kategorier for sig: undervisere i det offentligte, 
undervisere i det private, foredragsholdere, coaches og rådgivere, 
socialrådgiver og socialpædagoger, pædagoger, politifolk, sygehus- og 
plejepersonale. 
 
Nævn 5-12 typer af fagpersoner, produktet vil være relevant for. Hvis 
produktet kun er til private, så lav mindst 5 kategorier, man som din kunde vil 
kunne 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 
 
 
Produktet (pakken / forløbet) består af ... 
 
Først her bliver du meget specifik med produktets egenskaber, features, altså 
hvor mange moduler, af hvilken længde, med hvilket konkret indhold? Plus 
format – er det e-mail, mp3 pr mail, video, live på en adresse og en dato eller 
hur? 
 
 
Med produktet vil du blandt andet lære ... 
 
Lav en liste på 5-12 af de learning points, produktet indeholder. 
 
Ex. Når du går fra dette kursus ... 
Forstår du de 3 ting, der kendetegner en ægte ekspert. 
Ved du, hvordan en ekspert tænker. 
Forstår du, præcis hvordan du er en unik ekspert på dit felt. 
Forstår du, hvorfor din personlighed er en af dine allerstørste forcer i din 
ekspertstrategi. 
Har du et klart overblik over den platform, din ekspertstatus kan bygges på, 
også økonomisk – uanset hvilken branche, du er i. 
 
 
Din investering 
 
Nu fortæller du prisen og dine eventuelle betalingsmuligheder og –frister. 
Du kan eventuelt sammenligne med noget andet, der kan fåes (eller ikke 
fåes) fpr en lignende investering. 



Ex. Et års personlig udvikling i Sofia’s Circle koster mindre end en take awaylatte 
om dagen. 
 
For mindre end prisen for et gennemsnitligt fladskærms-tv får du to års ... 
Workshoppen koster 4.000 kroner, hvilket er en brøkdel af den annonceværdi, 
du med disse redskaber i hånden vil kunne generere for din virksomhed. 
 
 
Call to action 
 
Forklar kunden præcis, hvad hun skal gøre nu, hvor hendes interesse er vakt 
– klik her, udfyld her, skriv her, køb her etc. 


