Pisanje za druge spletne strani
V začetku sem imela velik izziv – imela sem svojo spletno stran, tudi FB stran, kamor sem
dodajala vsebino, pisala prispevke, lepe misli, odlomke iz knjig … Ampak vse to nima smisla,
če spletna stran (naj si bo še tako lepa in profesionalno narejena) nima dovolj obiska.
V začetku skoraj nihče ne pozna novih pisateljev, zakaj bi torej kdo prišel na njihovo spletno
stran? Sploh če stran še ni dobro uvrščena v Googlu.
Rešitev?
En boljših načinov vabljenja ljudi na mojo spletno stran so mi bili prispevki na drugih
spletnih straneh.
Osnovna logika: Obstajajo spletne strani, ki imajo že same po sebi zelo veliko obiska (ena
največjih je www.24ur.com), a za ohranjanje branosti dnevno potrebujejo novo vsebino. V
večini primerov seveda plačujejo za to vsebino novinarje, pisce člankov itd.
Ponudila sem se jim, da za njih BREZPLAČNO pišem vsebino, v zameno za to, da na koncu
prispevka napišejo moje ime in priimek, po možnosti še naziv (avtorica več knjižnih uspešnic)
in povezavo na mojo spletno stran.
Presenetljivo enostavno je bilo pridobiti take spletne strani. Še več – nekatere so me same
kontaktirale ali bi bila pripravljena pisati za njih (naprimer www.delo.si). V bistvu je teh
priložnosti res veliko in precej enostavno se jih dobi.
Oni so zadovoljni, ker imajo brezplačno vsebino. Jaz sem zadovoljna, ker je kar nekaj
njihovih bralcev prišlo na mojo spletno stran in izvedelo, da obstaja neka pisateljica Petra
Škarja.
Odlična promocija!

Primer 1 (Sensa.si):

Sensa je super, ker imajo tudi močno FB skupnost:

Primer 2 (Delo.si):

Primer 3 (Svetloba.si):

Primer 4 (Mladipodjetnik.si):

Primer 5: Lahko so to tudi tiskani mediji – Dolenjski brezplačni časopis Na Dlani

Torej – poiščite spletne strani, ki imajo vsaj malo sorodno tematiko vaši knjigi. Pišite jim, da
bi radi za njih prispevali kakšen članek. Povejte, da storite to brezplačno, a jih prosite, da
spodaj objavijo vaše ime in priimek, povezavo na knjigo.
Pišite tudi časopisom. Ponavadi so lokalni časopisi najbolj odprti za take predloge, saj v
osnovi objavljajo lokalne novice, lokalne ljudi.
Pišite ljudem, ki imajo svoj blog s podobno filozofijo, kot jo imate vi. Že jaz na svojem blogu
objavim tudi prispevke, ki sovpadajo s tem, kar sama zagovarjam. Naprimer:
https://www.petraskarja.com/povejte-otrokom-da/
Pri tem je pomembno: direktne prodaje ne bo objavljal skoraj nihče. Če je pa prispevek
dober, koristen sam po sebi, ga ljudje z veseljem objavijo, delijo. Šele v drugem koraku (torej
na koncu prispevka, ko ste jih že prepričali z vsebino) mimogrede omenimo, kdo je avtor in
povabimo na spletno stran ali k nakupu knjige.

