
Regler i forhold til markedsføring

Husk altid at:

1) Angive kilder:
 Hvem har taget billedet, som du bruger? 
 Har du fået lov til at benytte deres billede?
 Hvem citerer du? Og har du fået lov til at citere dem?

2) Spørg om lov:
 Hvis du sætter en person, en samarbejdspartner eller et firma, eller lignende på din 

hjemmeside/sociale medie, så spørg altid om lov til at benytte vedkommendes navn.

3) Billeder: 
 Bruger du et billede, som du selv har taget, og der er tydelige ansigter på, så skal du altid spørge 

personerne på billedet om lov, til at benytte billedet i markedsføringssammenhæng.
 Er det børn, som er med på billedet, så er det den voksne der ledsager børnene som skal give lov til 

at billederne må anvendes.
 I forbindelse med hjemmesider, sociale medier skal du altid have lov af børnenes forældre til at 

benytte billederne.

4) Videoer:
 Hvis der er andre som deltager på videoen, ud over dig, så skal du spørge dem om lov til, at du må 

benytte videoen i forbindelse med markedsføring. 

5) Nyhedsbreve:
 Folk skal selv angive, at de ”ønsker at modtage” dit nyhedsbrev. Du må ikke blot sende nyhedsbreve 

ud til alle dine kontakter.
 Du må godt dele et nyhedsbrev på de sociale medier, og opfordre folk til at abonnere på 

nyhedsbrevet.

6) Samarbejdspartnere:
 Sørg for at have rene linjer mellem dig og dine samarbejdspartnere, og gerne en kontrakt med 

nedskrevne regler om jeres samarbejde.
 Hvis du benytter andre folks logoer i forbindelse med et samarbejde, så sørg for at have helt styr 

på, hvilke krav de stiller når du benytter deres logo. 

Hvis du står i en situation, som rækker ud over de gængse regler for markedsføring der er nævnt teksten her
over, så kan du læse meget mere omkring markedsføringsregler på: 
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-
vejledninger/Markedsfoeringsloven

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

Krible Krable – Naturvejlederforeningen i Danmark www.natur-vejleder.dk
Krible Krable universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.

Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.
Friluftsrådet støtter udvalgte delmål af Krible Krable.
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