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Pjecen �en lille trykt sag Tina Hardervig Hent PDF Pjecen - en lille trykt sag der kræver mange overvejelser
omkring dig selv som afsender, din modtager, teksten og layoutet samt hele den virkelighed, som pjecen skal
fungere i. Giver du dig selv tid til at gøre de overvejelser, inden du kaster dig ud i arbejdsprocessen, vil du
også opleve, at pjecen løser sin opgave; nemlig at formidle dit budskab til din modtager.Som journalist og
tekstforfatter koncentrerer Tina Hardervig sig hovedsageligt om pjecens tekst, opbygning, målgruppe og

afsender. Hun tager fat der, hvor du beslutter dig for, at du vil udsende en pjece. Hvilke overvejelser skal du
gøre dig, og hvilke beslutninger skal du tage.Overvejelser og beslutninger, der er af stor betydning, både hvis
du selv står for hele pjecen, og hvis du får andre til at skrive og designe din pjece. Du bliver godt rustet til at

deltage i processen og til at tage stilling til resultatet.

�

Pjecen - en lille trykt sag der kræver mange overvejelser omkring dig
selv som afsender, din modtager, teksten og layoutet samt hele den
virkelighed, som pjecen skal fungere i. Giver du dig selv tid til at
gøre de overvejelser, inden du kaster dig ud i arbejdsprocessen, vil
du også opleve, at pjecen løser sin opgave; nemlig at formidle dit

budskab til din modtager.Som journalist og tekstforfatter
koncentrerer Tina Hardervig sig hovedsageligt om pjecens tekst,
opbygning, målgruppe og afsender. Hun tager fat der, hvor du

beslutter dig for, at du vil udsende en pjece. Hvilke overvejelser skal
du gøre dig, og hvilke beslutninger skal du tage.Overvejelser og

beslutninger, der er af stor betydning, både hvis du selv står for hele
pjecen, og hvis du får andre til at skrive og designe din pjece. Du
bliver godt rustet til at deltage i processen og til at tage stilling til

resultatet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Pjecen � en lille trykt sag&s=dkbooks

