
Författare på Företagande.se
Företagande.se är Sveriges största mötesplats för företagare och entreprenörer. Vi söker ständigt spännande artikelförfattare som förstår 
värdet av att dela med sig av sin kunskap. Är du en av dem, skicka ett mejl till patrik@foretagande.se och skriv några rader om dig själv. 
Skicka gärna med en länk till din hemsida och/eller hänvisa till eventuella böcker du skrivit.

Varför skriva på Företagande.se?
• Du kommer att få större erkännande som expert inom ditt område.
• Företagande.se är en populär sajt vilket gör att en bra och innehållsrik text snabbt kommer upp högt i sökmotorerna. Där når du  
 en ny målgrupp av läsare vilket kan vara svårt med en mindre hemsida.
• Du får länkar till din hemsida som dels genererar intresserade besökare, plus att länken även ger ”länkkraft” och därmed ökad  
 möjlighet för er hemsida att komma högre upp i sökmotorresultaten, för sökningar inom ert område.

Här är våra författare: http://www.foretagande.se/Vara-forfattare.html

Statistik om besökarna:

70% driver eget företag 26% kommer att starta 
företag

44% är högskole-
utbildade

64% är män 

36% kvinnor

80% tycker Företagan-
de.se är mycket bra

Riktlinjer:
En vanlig artikel bör ligga på mellan 300-800 ord. Fråga gärna vad vi kan hitta på om du har längre artiklar eller en artikelserie.
• Texterna ska ge information om ämnet, bra tips och idéer så att läsaren kan sätta igång omedelbart. Det ska alltså inte finnas   
 några obesvarade frågor eller att läsaren tänker att han/hon behöver söka vidare för att hitta mer information om det aktuella  
 ämnet.
• Författaren får inte marknadsföra sig direkt i texten utan detta sker indirekt med bra information som sedan leder till att läsaren  
 blir nyfiken på författaren bakom. Där finns det information och en länk till författarens hemsida.
• Punktlistor, ”tänk på att…”-information och tipstexter med t.ex. ”10 tips om hur du…”, är något som vi vet att läsarna uppskattar.


