
Generelle markedsføringstips

2 tips du når rigtig langt med i forhold til markedsføring
 Være altid modtagerorienteret!
 Del, del, del!

Medie
Udvælg de medier du vil benytte til din markedsføring. Du behøver ikke benytte dig af alle medier på én 
gang!

Relationel branding via dit netværk:
 Den bedste form for markedsføring er når du bruger dine relationer og dit netværk til at fremme dit 

budskab. Du kan putte rigtig mange penge i kampagner, hjemmesider, brochurer osv. (Hvilket du 
også skal gøre en gang imellem...) Men den form for markedsføring der giver mest, og som samtidig 
er billigst, er når du benytter dig af ”relationel branding”.

 Relationel branding er når du f.eks. har et godt samarbejde/netværk med/i lokalområdet eks:
◦ Daginstitutioner, dagplejere, skoler, undervisningsinstitutioner og skoletjenster
◦ Forældre og bedsteforældre.  
◦ Lokale politikere, embedsmænd, borgmesteren.
◦ Museer, lokalhistorisk arkiv, biblioteker. 
◦ Foreninger og organisationer
◦ ”Hr og fru Danmark”.
◦ Pressen, lokalavisen. 

 Det er altid vigtigt, at pleje dine gode kontakter og netværk. Lad dem vide, at du er der til at hjælpe 
dem, at du gerne kommer ud, at de kan komme til dig osv. 

   
Ved relationel branding kan det tage noget tid, at se effekten af din indsats, men når du begynder at blive et
kendt ansigt i lokalområdet, så giver det tifold tilbage. Jo større dit netværk er, jo nemmere er det også for 
dig at vide, hvem du skal hive fat i, og hvem der kan hjælpe dig i forskellige sammenhænge. Men husk, 
relationel branding tager tid! 
 

Hjemmeside:
 En hjemmeside er det sted, hvor du skal sørge for at have alle dine vigtige oplysninger, som et slags 

visitkort.
 Husk at en hjemmeside altid skal være modtagerorienteret! 
 Sørg for at skrive til din målgruppe på din hjemmeside. 
 Du skal ikke skrive det som du gerne vil fortælle, men det, som din målgruppe har brug for at vide.  
 Hjemmesiden skal altid være opdateret med de nyeste arrangementer, begivenheder osv. 
 Sørg for at dine kontaktoplysninger er tydelige på hjemmesiden, så folk har nemt ved at få fat på 

dig. 
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 Ofte, så har folk mødt dig eller hørt om dig, inden de kommer ind på din hjemmeside.
Så det er ofte med et bestemt formål, at folk besøger din hjemmeside. Så husk altid at sætte dig i 
din målgruppes sted, når du skriver på din hjemmeside. ”Hvad er folks behov, og hvordan 
imødekommer jeg det behov?”. Det er i det udgangspunkt, at du skal skrive/formulere dig på din 
hjemmeside. 

 Husk altid at linke til din hjemmeside, så du får så mange besøgende som muligt ind på din 
hjemmeside. 

Nyhedsbreve: 
 Er en god måde, at få nogle informationer udbredt til en række mennesker, som selv har valgt at 

abonnere på nyhedsbrevet. 
 Nyhedsbreve må kun sendes til folk som har valgt at abonnere på det. Altså været forbi din 

hjemmeside og klikket af i ”Jeg ønsker at modtage nyhedsbrev”. 
 Husk at et nyhedsbrev skal holdes ved lige. Du skal ikke begynde på at sende nyhedsbreve ud, hvis 

du ikke holder det ved lige. Så hellere vælg en anden form for kommunikation. 
 Sørg for at overveje grundigt, hvor ofte dit nyhedsbrev skal udkomme. Folk har rigeligt at læse og 

forholde sig til i dag, så vælg dine emner med omhu, og efter relevans.
 Har du ikke et nyhedsbrev, så kan du eventuelt tilkøbe et nyhedsbrevsmodul via din hjemmeside. 

Det kan dog godt koste en del om måneden, at tilkøbe det via din hjemmeside. Der findes også en 
række gratis programmer, som du kan finde online bl.a. www.mailchimp.com Det er rigtig fint, og 
nemt at gå til.

Sociale medier:  
Der findes en række forskellige sociale medier, som kan bruges på forskellige måder, til forskellige formål og 
til forskellige målgrupper. Fælles for dem alle er; at det er en hurtig måde, at formidle, skabe kontakt, skabe 
opmærksomhed, udbrede et budskab til mange mennesker, på én gang. Uden at det koster noget. 
Overvej hvad der deles på de sociale medier – en fjer kan, hurtigt blive til fem høns.

Facebook: (Bruges næsten af alle, især også politikere og nyhedsmedier. Er blevet mere og mere populært 
blandt den midaldrende del af befolkningen). 

 Er et onlinebaseret socialt netværk, hvor du nemt, hurtigt og billigt kan få sat fokus på et 
arrangement, en begivenhed, en nyhed eller lignende. 

 Er en nem måde at skabe et netværk på, oprette en gruppe omkring et bestemt emne m.m.
 Er et socialt medie, som folk benytter sig af, for at holde sig opdateret om hvad der rører sig, bl.a. i 

forhold til arrangementer, nyheder, diskussioner osv.
 Det er også et nyhedsmedie, hvor rigtig mange ”Synes godt om” og derved ”Følger” f.eks. en 

organisation, et firma, en nyhedskanal, en avis osv. Så hvis du kan få rigtig mange til at følge/”Synes 
godt om” dig/din side på Facebook, så har du en nem og billig måde til at skabe opmærksomhed 
omkring dine arrangementer/events. 

 Siden skal holdes ved lige med løbende statusopdateringer.  

Instagram: (Bruges af alle, men især også den yngre del af befolkningen)
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 Et onlinebaseret fotodelings- og socialt netværkstjeneste. 
 Mange bruger det bl.a. i forbindelse med køb og salg af ting.
 Det bruges også at rigtig mange til at lave lidt mere specielle og (måske) pænere billeder via de 

mange forskellige filtre, som Instagram indeholder. 
 
Snapchat: (Bruges især af det yngre publikum) 

 Gør det muligt at tage fotos, optage videoer og tilføje tekst og tegninger, og derefter sende det til 
venner. 

 Det er både tekst- og videobaseret chat/samtale. 
 Beskederne er synlige et vist antal sekunder og destruerer derefter sig selv. Disse beskeder kaldes 

"snaps", da snaps kun vises i begrænset tid.

Twitter: (Bruges af alle, især også nyhedsmedier og politikere) 
 Et socialt netværk og mikro-blogging-hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at sende egne, 

og læse andre brugeres opdateringer, også kendt som tweets. 
 Det er tekst-baserede opslag, på op til 140 tegn. 
 Opdateringerne vises på brugerens profil og kan ses af de andre brugere, der følger vedkommende. 

Opdateringerne kan sendes via hjemmesiden eller via SMS, mens de også kan læses som RSS-feed.

Flyers/brochurer:
 Trykt materiale bruges ikke så meget i dag. Men hvis du f.eks. har et arrangement med en masse 

deltagere, eller du står på en messe og gerne vil promovere et bestemt emne, så er en brochure en 
god ting. Folk føler, at de får noget med hjem, og så kan de læse mere/orientere sig på et andet 
tidspunkt. 

 Du skal overveje hvilken målgruppe du har fokus på når du laver en brochure. Den yngre generation 
har alle deres informationer på deres mobiltelefon. 

 Brochurer der sendes ud med posten er en utrolig dyr form for markedsføring, samtidig med, at 
brochuren ofte ender i papirgenbrug sammen med reklamer og aviser. 

 Brug brochurer som en ”Give aways”, som uddeles eller folk selv tager.

Visitkort: 
 Hav altid nogle visitkort på dig. Det er altid nemt for dig lige at give det med, hvis du nu har fået 

etableret en god kontakt, og gerne vil holde kontakten ved lige. 
 Sørg altid for at finde vedkommende på LinkedIn efterfølgende, og skabe en kontakt, så du nemt 

kan finde vedkommende igen. 

LinkedIn: 
 Et online erhvervsorienteret socialt netværk, hvor du skaber og vedligeholder professionelle og 

erhvervsrelaterede kontakter. 
 Det er en god, nem og billig måde, at dele erhvervsnyheder. At invitere til arrangementer, gøre 

opmærksom på et foredrag, lede efter jobs osv. 

Videoer:
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 Du kan forholdsvis nemt lave en video via din mobiltelefon eller tablet, hvorfra
videoen nemt kan deles fx de sociale medier. Der findes en række nemme, og gratis programmer, 
som er lige til at gå til. Gå online og søg på ”Video”, så kommer en række programmer som du evt.  
kan benytte dig af. 

 Videoer er gode til at skabe opmærksomhed omkring et arrangement, og fortælle lidt mere 
”autentisk” om hvad der sker f.eks. på din arbejdsplads osv. 

 Du behøver ikke være uddannet i dette medie, for at kunne lave noget som folk gerne vil se på/dele.
Ofte giver det faktisk mere troværdighed omkring et emne når en video er lidt ”amatøragtig”. Det er
autentisk, relevant og gør dig mere jordnær og vedkommende. Derved ”sælger” du også bedre.

Radio: 
 Er en rigtig god måde, at nå lidt bredere ud med din historie. Det kan enten være lokalradioen du 

benytter, eller hvis det er relevant, en landsdækkende radiokanal. 
 Du kan finde de fleste radiokanaler online, og derved også se, hvordan de gerne vil have, at du 

kontakter dem, hvis du har en god historie. 

 TV er en rigtig god måde, at nå bredere ud med din historie. Det kan enten være lokal- eller 
regional-tv du benytter, eller hvis det er relevant, en landsdækkende tv-station.  

 Rigtig mange landsdækkende tv-kanaler tager først en beslutning på dagen, om hvorvidt de vil 
dække din historie. Så du kan ikke altid vide dig sikker på forhånd. 

 Benyt dig af de kontakter du kan se på stationens hjemmeside, medmindre du har en god kontakt, 
eller kender nogen der kender nogen, der kender nogen.

Har du spørgsmål så skriv til kommunikation@natur-vejleder.dk
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