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Blogbogen Julia Lahme Hent PDF Julia Lahme, kommunikationsrådgiver, forfatter og en af Danmarks mest
erfarne og populære bloggere, har skrevet Danmarks første bog om blogging. I Blogbogen fortæller hun

inspirerende og personligt om alt, hvad du skal vide om blogging, hvad enten du starter helt fra scratch eller
allerede har en blog, som du gerne udvikle.

Interesserer du dig for bolig og design, klatring eller politik? Er du ved at starte ny virksomhed? Renovere et
håndværkertilbud? Er du nybagt mor? Jobsøgende? Er du illustrator og vil gerne vise verden dine tegninger
og malerier? En blog er et frirum, og du bestemmer selv, hvad du vil med den. Når du blogger, deler du med

verden. Du vil opdage, hvor uendelig meget, du kan få igen: netværk, eventyr og business.

Blogbogen gennemgår trin for trin, hvordan man afklarer, hvad man vil skrive om, hvordan man opretter en
blog, hvordan man får det lækreste blogdesign, skriver de gode blogindlæg, får læsere og trafik på sin blog.
Bogen rummer interviews med nogle af Danmarks mest spændende bloggere, der deler ud af deres tips (og
fortæller om deres fejltagelser) om alt fra, hvordan man finder sin genre som blogger, hvordan man finder en

blog/life-balance, og om hvordan man kan udvikle blogging til en business.
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