
 

 

Profiltekst 

Full beskrivelse 
På din profilside kan du gi brukerne detaljerte opplysninger om deg selv i feltet " Full Beskrivelse". 



 

 

Noen tips til tekst og innhold 

● Vi anbefaler at du har minst 2-3 avsnitt, så det er 

innhold i profilen din.  

● Avsnittene kan handle om tilgangen din, de 

metodene du bruker, dine særlige 

erfaringsområder og skriv gjerne kort om din 

bakgrunn til slutt i teksten. Teksten kan godt være 

lengre enn 2-3 avsnitt, men lag den heller ikke for 

lang da brukeren kan miste interessen når de leser 

hele teksten. 

● Du kan med fordel starte teksten med noen 

spesifikke spørsmål som du stiller til brukeren. 

Dette hjelper med å ramme den riktige 

målgruppen og gjør at du fanger brukerens 

oppmerksomhet.  

● Vi anbefaler også at du kombinerer tekst og 

punktoppstilling for å oppdele teksten, så den 

virker mer interessant. I punktopstillingen kan du 

for eksempel nevne dine særlige erfaringer. 

(Eksempel: Jeg har erfaring innenfor brudd, tap av 

slektninger, angst osv.) 

● Du er velkommen til å avslutte beskrivelsen med å 

tilby brukeren velkommen til å booke en tid eller ta kontakt. Dette runder av og 

avslutter beskrivelsen på en god måte. 

 



 

Du kan bruke punktene i boksen nedenfor som inspirasjon for 

oppstilling av din beskrivelse. 

● Skriv direkte til brukeren så de gjenkjenner seg selv/føler seg rammet av din beskjed. 

● Hva kan du hjelpe med/gjøre for brukeren? 

● Hvem kan du hjelpe? Kundegruppe/målgruppe. 

● Hva får brukeren ut av å komme til deg? 

● Har du en særlig kompetanse? Ekspertise punkt? 

● Hvilke metoder har du gode erfaringer med å bruke? 

● Hva er ditt mål med coaching/terapi til kunden? 

● Din tilgang? 

● Hva er viktig for deg når du arbeider? 

● Hvem du er? din bakgrunn. 

 

 

Kort beskrivelse: 

Den korte beskrivelsen blir brukt til å vise en kort 

tekst under ditt profilbilde, hvis du skriver et 

blogginnlegg. 


