FAQ – Personliga brev
Vad är Cowrite egentligen?
Cowrite är en textrobot som skapar, kärnfulla, sökordsoptimerade och fördomsfria texter.
De flesta blir förvånade första gången de använder tjänsten, eftersom texterna blir
fantastiska, helt automagiskt!

Varför ska jag använda en robot för att skriva?
De flesta människor tycker att det är svårt att skriva personliga brev. Man hittar någon mall
på nätet och ändrar lite, så ”får det vara bra så.”
Problemet är att de personliga breven är en viktig del av att söka jobb. Är det personliga
brevet dåligt skrivet, minskar du dina chanser att få komma på intervju. Så enkelt är det.
Cowrite kombinerar dina svar på frågor om dig själv och tjänsten du söker med en gigantisk
databas med copywriterskriven text. Texterna blir kärnfulla, välformulerade och rättstavade.
Kort sagt, alldeles…alldeles underbara!

Vem borde använda Cowrite?
Om du något av följande stämmer in på dig borde du verkligen testa:
”Jag tycker att det är svårt att skriva personligt brev”
”Jag kan ingenting om hur man anpassar en text till ett företag eller en tjänst.”
”Jag har svårt att komma igång och få inspiration.”
”Jag är riktigt dålig på att skriva.”
Hmm…där täckte vi nog in alla som skriver personliga brev. Okej, svaret är alla som söker
jobb.

Vad är fördelarna med att använda Cowrite?
De viktigaste listar vi här:
– De personliga breven blir, generellt sett, helt fantastiska.
– Texten i de personliga breven blir välformulerade, rättstavade och kärnfullt skrivna.
– Dina chanser att få komma på intervju ökar dramatiskt.
– Du behöver lägga minimalt med tid, vilket betyder att du kan göra annat som är roligare.

Blir inte alla texter likadana när man använder Cowrite?
Nej. Eftersom du svarar på frågorna själv, blir det dina svar som bakas in i texterna. Detta gör
dem målgruppsanpassade och unika.
Dessutom presenterar roboten många olika varianter av varje stycke, vilket betyder att inget
personligt brev blir det andra likt.

Fungerar det verkligen? Det låter för bra för att vara sant.
Idag skapas tusentals texter via Cowrite varje månad.
Så ja, det fungerar verkligen. Och det är riktigt, riktigt bra.
Sluta läsa om Cowrite nu och testa istället, så får du se själv hur bra det är.

