
Prisbelönt kommunikatör skriver bok om obekväm
kommunikation
Patrik Lindkvist är en internationellt prisbelönt kommunikatör som har jobbat med många av världens största varumärken. I
boken Magisk kommunikation skriver han om hur du bygger budskap som fastnar.

   — Det är en hand- och inspirationsbok för alla som inspireras av tanken på att få göra marknadskommunikation som inte bara sjunker in i
bakgrunden. Den handlar om hur du får ut maximal effekt och om vad som skiljer det mediokra från det magiska, säger Patrik Lindkvist.

Gör intressanta saker, så kommer intressanta saker hända. Så enkelt kan receptet beskrivas. Men idag är det få som lyckas. Det beror både
på kommunikationen i sig och på att konkurrensen är mördande. Av de 3 000 kommersiella budskap vi utsätts för dagligen minns vi bara två
dagen efter. För att ta sig igenom det väldigt smala nålsögat och få maximal effekt av sin kommunikation, behöver man veta vilka egenskaper
framgångsrik kommunikation har. 

I boken får läsaren ta del av erfarenheter, forskningsresultat och insikter. Läsaren kan låta sig inspireras av några av världens mest
framgångsrika kommunikationsinsatser och får tips om hur man kan lära känna människan bakom konsumenten. 

   — Det som kan skrämma med magisk kommunikation är så klart att den inte är bekväm. Den kan skava och den kan få människor att
protestera och klaga. Men att människor har åsikter är inte negativt. Om ingen har några åsikter om det du gör betyder det bara att det du gör
inte är tillräckligt intressant, säger Patrik Lindkvist.

Tre tips för att skapa kommunikation som fastnar:

  • Tänk efter, är din kommunikation något som är intressant nog för människor att prata om och dela med sig av? Om det känns pirrigt och
obekvämt är du inne på rätt spår.

  • Tänk på att det inte räcker med uppmärksamhet. Den är inte värd någonting om du inte samtidigt berättar något om varför människor ska
bry sig om din produkt, tjänst eller fråga.

  • Tänk inte bara på vad du själv vill få ut av kommunikationen. Lär känna människorna du vill prata med, men inte som konsumenter eller
målgrupper utan som människor av kött och blod, med känslor och behov.

Patrik Lindkvist är creative director, art director och strateg, och har över 15 års erfarenhet från olika reklam- och kommunikationsbyråer.
Patrik har jobbat med några av Sveriges och världens största varumärken och har vunnit både svenska och internationella utmärkelser för sitt
arbete. Sedan 2013 driver han en egen reklam- och kommunikationsbyrå och är en flitigt anlitad föreläsare.

Boken släppa den 10 oktober

För intervjuer, mer information och recensionsböcker, kontakta:
Vilhelm Hanzén, Gul PR
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