Tidslinje for promoveringsarbejde i netværket
• Så snart man har fået en ide til et arrangement i netværket overvejes følgende:

• Hvem er målgruppen for dette arrangement?
• Hvem kan inviteres direkte?
• Hvilke fagmedier er historien om arrangementet relevant for?

IDÉ
- Når året planlægges

• Hvilke øvrige medier er relevante at kommunikere igennem?
(Facebookgrupper, elektroniske kalendre hos relevante organisationer, hjemmesidenyheder, nyhedsbreve etc.).
• Herefter opdateres kontaktdatabasen / medielisten, ved at skaffe de relevante kontaktoplysninger, mailadresser osv.

• Når dato, sted og tema for arrangementet er på plads, formuleres en kort teaser på 3-4 linjer om arrangementet.
• Teaseren sendes ud til følgende medier/modtagere, så potentielle deltagere kan reservere datoen:
• Facebook (alle relevante grupper, sider osv.).

TEASER
- Så snart datoen
foreligger
(senest 2 md. før)

• Elektroniske kalendre (skriv til kommunikationsansvarlig eller webmaster).
• Direkte mail til de potentielle deltagere, man har kontakt til.

• Der udarbejdes et faktaark til journalister.

• Ring til journalisten og aftal, hvorvidt de ønsker et faktaark.
• Faktaarket skal disponeres på følgende måde:
• Find den historie / vinkel på arrangementet, som er relevant for samfundet.
• Skriv en kort indledning (max 4. linjer), som præsenterer historien ud fra den valgte vinkel og er så konkret som mulig.

FAKTAARK (valgfrit)
-Når programet er ved at
være på plads
(senest 1 md. før)

• + nævner dato og sted for arrangementet.
• Indsæt en kort beskrivelse af de historier der holdes oplæg om, og hvem der holder oplægget.
• Indsæt en kort baggrundsbeskrivelse af netværket.
• Indsæt et par billeder som illustrerer historien.
• Husk kontaktoplysninger på den ansvarlige for arrangementet.

• Når programmet er endeligt fastlagt, kan det skrives som en grafisk appelerende A4 side.
• Lav en fængende journalistisk overskrift til hovedoplægget.
• Indsæt evt. 2-3 linjers bekrivelse af oplægsholderen.

ENDELIGT PROGRAM
+ Journalistisk invitation
(1 md. før)

Nyhed
Baggrund

• Husk: Tid, sted, deltagerbetaling, tilmeldingsfrist og kontaktoplysninger.

Detaljer

• Skriv en journalistisk invitation vha. vinkling og nyhedstrekanten for at fange målgruppen.
• Send invitation og program til ALLE dem som teaseren blev sendt til.

• Forbered 2-3 opslag til Facebook på max. 4 linjer.
• Skriv f.eks. 4 linjer om et oplæg / programpunkt a la "På netværksdagen d. xx.xx i Xkøbing, kan du opleve socialrådgiveren
Navn Navnesen, som har et unikt tag på.... Skynd dig at melde dig til på x@xyz.dk".

DRYPVISE OPDATERINGER
(valgfrit)
2-3 stk. fra 3 uger før
og frem

• Send disse opdateringer ud alle de steder på Facebook, hvor du sendte teaseren ud.
• Hvis der ikke er så mange tilmeldinger, kan det overvejes at lave en slutspurt for at få flere tilmeldinger i hus.
• Skriv de 2-3 opslag sammen i en mail, og send den til alle der har fået teaseren/programmet på mail.

