
ATT LÄRA SIG NÅGOT SOM FRÅGESTÄLLARE

Jag skulle skriva en bok om hälsa.
Syftet var att inspirera andra att få bättre hälsa.
Jag kom på att jag kanske kunde få in svar från målgruppen genom Facebook.
När jag för mig själv satt och skrev ner frågor jag ville ha svar på så skrev jag bl.a. frågan

– Om du misslyckats någon gång, hur många gånger tror du att du gjort det.

När jag sedan skrivit ner frågorna, så funderade jag på bokens syfte.
Boken ska inspirera. Det är inte intressant att få svar på hur många gånger någon misslyckats.
Efter den funderingen hade jag blivit klokare och tog bort den frågan.
Resultatet kan du se på nästa sida som sedan gjordes som ett inlägg på Facebook.
På detta sätt är sociala medier ett fantastiskt verktyg att nå en målgrupp.



(inlägget på Facebook)

HJÄLP EN FÖRFATTARE ATT INSPIRERA!

Hejsan!
Jag håller på med en bok om hälsa.
Boken ska inspirera andra att få en bättre hälsa.
Boken kommer bl.a. ta upp viktminskning.
Här behöver jag hjälp för att boken ska bli mer inspirerande..
Bland dom svar jag får in lottas boken ut och skickas till denne.
Boken kommer bli färdig under 2018.
Om du känner någon som vill svara, så tipsa gärna den personen, tack.
Så det är helt okey att du sprider detta.

Jag söker dig som någon gång försökt gå ner i vikt
Jag skulle vilja få svar på 7 frågor.
Du kommer inte synas i boken med ditt riktiga namn;
bara med ett påhittat förnamn, ålder och kön.

Om du vill hjälpa till
Maila mig svaren till ludvigjansson@bredband.net
Skriv gärna i mailet ämne ”vill hjälpa andra”
Jag behöver också veta ditt namn och adress för att ev skicka boken.
Senast 31/8 2018 vill jag ha dina svar.
Vänta inte till sista stund med att svara för då kanske du glömmer det.
Fundera på svaren och skicka dom så snart som möjligt.
Tack för din hjälp!

Ludvig Jansson
Strego Production
www.strego.design

Frågor

1,
Vad betyder ordet hälsa för dig?
2,
Hur viktigt är din hälsa för dig? (skriv siffra mellan 0-10) 10 = mycket viktigt.
3,
Om hälsan är viktig för dig, varför då?
4,
Har du någon gång lyckats?
5,
Vad fick dig att lyckas?
6,
Har du något tips till den som försöker gå ner i vikt?
7,
Har du något tips till mig som författare?

Stort tack för din hjälp!

mailto:ludvigjansson@bredband.net
http://www.strego.design/

