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Kommunikation 
og markedsføring
- en fælles holdindsats ☺

• Central markedsføring – Overblik og timing

• Lokal markedsføring – Overblik, hjælp og guides



Central markedsføring

• www.firmaidraetopen.dk + tilmelding

• Kommunikationspakke med materialer

• Nyhedsbreve til tidligere deltagere

• Firmaidræt Opens Facebook-side 
(www.facebook.com/firmopen) + 
Facebookbegivenheder

• Synlighedsmaterialer – fordeles lokalt på 
stævnedagen.

• Guide til lokal markedsføring

• Budgetansvar

• Ansvarlig for praktikant til lokal markedsføring

• Sparring med jer om lokal markedsføring

http://www.firmaidraetopen.dk/
http://www.facebook.com/firmopen


Firmaidraetopen.dk
Forsiden



Firmaidraetopen.dk
Stævnesiderne



Kommunikationspakke
Generelle materialer



Kommunikationspakke
Stævnespecifikke materialer



Facebookside og -begivenheder



Synlighedsmaterialer på stævnedagen



Central markedsføring:
Timing ved tilmeldingsåbning
Dét sker der centralt, når vi åbner tilmeldingen den 15. november

o Web og tilmelding (www.firmaidraetopen.dk)

o Foreningsservice – med opfordring til at dele budskabet 

o Opslag på Firmaidræt Opens Facebookside – efterfulgt af en 

præsentation af alle 15 stævner (ét opslag pr. stævne)

o Facebookbegivenheder for alle stævner 

o Opslag på firmaidrættens Facebookside

o Omtale i firmaidrættens digitale kanaler (web, nyhedsbrev, mm)

o Nyhedsmail sendes til alle tidl. Firmaidræt Open-deltagere

(ca. ét om måneden fra november til juni)

http://www.firmaidraetopen.dk/


Lokal markedsføring
• Kommunikation på egne flader (hjemmeside, nyhedsbreve, 

Facebookside, medlemskommunikation, etc.) 

• Drive og producere indhold til Facebook-begivenheder 

• (Digital) annoncering for jeres lokale stævne(r)

• Distribution af materialer til bl.a.: lokale virksomheder, 
foreningsmedlemmer og -aktivitetsdeltagere, klubhuse, 
centrale lokale steder mm)

• Opsøgende kontakt og kommunikation til udvalgte 
arbejdspladser 

• Kontakt til lokale medier med henblik på omtale af jeres 
stævne.

• Evt. at tage billeder/video til jeres stævner – og evt. lægge 
billederne op i Facebookbegivenheden.



Hjælp til 
lokal markedsføring

• Markedsføringsmaterialer (fx flyers, grafikker, webbannere, video)

• Guide – forslag til hvordan I markedsfører jeres stævne lokalt

• Skabelon til markedsføringsplan – som I kan tilpasse lokalt

• Facebookguide – Konkrete tips og tricks til, hvordan I fx 

annoncerer for jeres stævne på Facebook

• Facebookkursus i annoncering: 18. jan. (Aarhus) og 24. jan. (Køge)

• Guide til nyhedsbreve, lokal presse, hjemmeside og lokal synlighed 

• Praktikant (stud. Markedsføringsøkonom) – der i januar, februar 

og marts hjælper jer med at løfte markedsføring.

• Hjælp og sparring fra kommunikationskonsulent

• Markedsføringsbidrag til digital markedsføring



Markedsføringsbidrag
Hvilket beløb?

Et fast markedsføringsbidrag på: 5.000,- pr. stævne.

Derudover har vi en pulje, hvorfra der i dialog med FO-teamet kan tildeles yderligere 
bidrag. Kriterierne for dette er: 

➢ Deltagerpotentialet

➢ Potentialet for at nå målgruppen med digital markedsføring,

➢ Markedsføringsindsatsen fra arrangørforeningen

➢ Hvordan kan forbundet/praktikanten hjælpe med at løfte markedsføringen?

Hvad kan midlerne bruges til?

Digital markedsføring. Eksempelvis (men ikke begrænset til) onlineannoncering på sociale 
medier, digital annoncering hos lokale medier – eller annoncering via digitale medier, der 
står stærkt inden for de enkelte idrætsgrene til de lokale stævner.

Hvordan foregår udbetalingen af midlerne?

Indsend bilag på den afholdte udgift til faktura@firmaidraet.dk senest den 1. april 
2023 (for de tildelte 5.000,-) og senest den 30. juni 2023 (for evt. yderligere tildelte 
midler).

mailto:faktura@firmaidraet.dk


Hvad sker der så nu?
I denne uge modtager I en mail med:

➢ Slides fra mødet

➢ Markedsføringsguiden + skabelon til markedsføringsplan

➢ Kommunikationspakke med materialer – flyers, plakat, 
grafikker, webbannere – og videoer.

Tilmeldingen åbner på tirsdag den 15. november
– og den centrale markedsføringsindsats kickstartes ☺



Spørgsmål? ☺



Tilmeldingsprocedure

• Vi har central styring af tilmelding!

• I får alle jeres oplysninger fra os! 

Der laves et udtræk til jer efter Early Bird dato

og efter tilmeldingsfrist.

• Disse data kan I bruge til planlægning – må ikke bruges til andet 

formål end dialog vedr. Firmaidræt Open!

• I denne uge får I et link, som skulle være 100% Ok, men I bedes 

gennemgå den, så I også kan se I får de oplysninger I har brug for.

• Vi gennemgår en tilmelding

https://tilmelding.firmaidraet.dk/Campaign/Index/?id=%7b8F93E224-4189-49B6-82C9-E65AC861D783%7d&topcolor=0b304f&servicescolor=eeeeee&formscolor=eeeeee


Tidsplan
15.11.22Hjemmeside og tilmelding åbner

I får tilsendt PR materiel til brug i alle former

I kan starte den lokale markedsføring ☺

17.1.23 Praktikant starter i Dansk Firmaidræt

Der sættes ekstra skub i lokal markedsføring i 
fællesskab

3.3.23 Early Bird til alle stævner

1.4.23 Der skal være indsendt bilag for de 5.000 kr. i 
markedsføringsbidrag – de skal være brugt

15.4.23 Udkast til INFO til deltager klar

28.4.23 Tilmeldingsfrist Viborg, Nyborg og Køge stævner

5.5.23 Udsendelse af kampprogram og sidste info til 
Viborg, Nyborg og Køge



Tidsplan

12.5.23 Tilmeldingsfrist til øvrige stævner

19.5.23 Udsendelse af kampprogram og sidste info til de 
sidste stævner

20.5.23 Stævner i Nyborg, Viborg og Køge

21.5.23 Stævne i Viborg

2.6.23 Stævne i Ebeltoft

3.6.23 Stævner i Ebeltoft, ROFI, Rødovre, Vordingborg, 
Holbæk, Køge, Allingåbro 

4.6.23 Stævner i Ebeltoft, Roskilde, Slagelse

21.6.23 Evalueringsmøde på Teams kl. 17.00 – 18.30



Kontaktpersoner
Generelt vedr. stævner – jeres lokale UK
- Klaus Almind, Lars Graversen, Lene Wiehe, Rikke Line 
Klockars-Jensen og Brian York

Kontakt vedr. Markedsføring
- Rikke Mortensen, Nyborg og kommende praktikant

Kontaktperson vedr. tilmeldings status
- Kathrine Duus Christensen

Foreninger:

Jeg har en per forening – ønsker I alt sendes til flere?



Firmaidræt Open 2023 bliver fantastisk!
Dét budskab skal vi sprede i fællesskab. Og vi glæder os! ☺


