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Bn{roJuction %Establish the purpose of writing the email 

aragraph to a dtfferent aspect of the email's topic 
,ierriernberthatseparateparagraphsheIpthereadertounderstandthemessage, 
' 

Conc[us:on WWriteaclosingstatement, awish,apersonai afina)Because emails stating reaction, question,are a rather quick means of comrnunication, etc.the closing statement 

areweJN , %Very briefiy round off the rnessage. t t e end, stgr» off w«th yourSjgr»Nrig Off name only øf it ts ao,personai ernaal and with your fuli narne øfit is a formal one, 

7F34aBBi ps,@1=',R,3:k3:4- B.t'B:,,tsfpp,r',B,i,4,gyyi#,'3Hh.@i !'],]7,zigi,;:ai,)3it7y ,:415,<;y;)i@lIåp,,Ug,5i,i(5i 

Un/a amigo/a tuyo/a viene a visitarte en las vacaciones, pero, desgraciadamente,
estaci6n. Escribele no puedes ir a buscarlo a laun corveo e1ect6nico para disculparte y darle indicaciones para Ilegar a tu nuevo piso. 

+ € AbCØeS € :+ ' 

@ å m [D rG %_ ø 
Inicio Imprtmir Responder Carpetas Nuevo Enviar Adjuntar Basura 

archivos(To) 
Paøaa: PedroPardo@arriigos.es

(Frorn) 
De: RafaSoto@arnigos.es

(Subject) Asunto: C6rno Ilegar a mi casa 
(Date sent) Enviado: 7 de noviembre de 20... 

Greei 3Ho1a, Pedro! 

Introduction: 5 C6mo estås? Acabo de recibir tu correo y me gustaria ir a buscartea la estaci6n, pero no voy a poder porque tengo una reuni6n hasta 1as ochoPurpose de la tarde. De todos modos, el piso donde vivo ahora estå bastante cerca.. de la estaci6n, a diez minutos a pie, rnås o menos, 

Bueno, para que no te,,pierdas te doy direcciones: al salir de laestaci6n, sigue por la calle Mayor hasta el final,Body: alli gira a la derecha ycontinOa todo recto hasta Ilegar a un puente, crOzalo. Despuås de cruzar
Details puente, toma la primera calle 

el 
a la derecha y alli enfrente de correos eståcasa. EI nombre de(instructions) la calle es Molina y vivo en el nOmero 7. Le voy a dejar

mi 

las llaves a mi vecina, asi puedes entrar. 
Roundinc 

, Un abraPZo0rysutepuVees0toe,evi"epreneros,queSaludosnOtepierdas.atuspadres.Farei 

Rafael
Signat 
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