
- Gør det nemt



Viden + vilje = (måske) handling



Kl. 10.00-10.50: Sådan gør du det nemt 
(for dig)

Kl. 10.50-11.05: Pause

Kl. 11.05-11.30: Sådan gør du det nemt 
(for modtageren)

Kl. 11.30-11.35: Luft

Kl. 11.35-12.00: Sådan gør du det nemt
(for journalister)

Kl. 12.00-12.45: Frokost



Gøre fælles - dele



Præsentation
• Hvem er du?
• Hvor er du fra? 
• Hvad vil du gerne dele? 





Har vi kommunikeret nok?



Gør det lettere og mere effektivt
Få styr på…
• HVORFOR? – hvad vil du opnå?
• HVEM? (begræns dig)  
• HVOR? (sænk ambitionerne)
• HVAD? (fokusér på historier)



ØVELSE 1: Hvad er målet? 



1. Mit overordnede mål (for øen/virksomheden) er…

2. Kommunikation kan hjælpe mig til at nå det ved at…



HVEM? Skriv til Else



Sæt ansigt på modtageren
Det gør det lettere at:
• Kommunikere om det, der optager den
• Vælge de rigtige kanaler
• Fortælle i det rette sprog/design
• Udvikle relevante tilbud
• Få andre målgrupper til at henvise, når de 

ser relevant indhold.  



Friluftsmennesker… 



Øvelse 2: Kend din ”Else”

• Hvor orienterer personen sig?
• Hvilket behov løser du for personen?
• Hvad kan han/hun allerbedst lide dig/øen 

for?
• Hvad spørger personen dig oftest om? 



Spørg dem!



HVOR?



Øvelse 3: Begræns dig

1. Vælg KUN to steder, hvor du vil 
kommunikere med din målgruppe.  

2. Begrund valg og fravalg



En historie fra det virkelige ø-liv

https://www.youtube.com/watch?v=inD9ghRxbaM&t=29s
https://youtu.be/inD9ghRxbaM


3 råd fra Venø Festivalen:

Husk værdierne = Rød tråd
Fortæl historier i stedet for at informere
Vis det – i stedet for at sige det



Fortæl historier

https://kernegaarden.dk/


Hvad er oplevelsen?

Frihed, fællesskab, 
livsmuligheder

Dyrevelfærd, luksus, lokal kobling

Frirum, fleksibilitet

(Ånds)fællesskab, indflydelseForening

Billig bolig

Overnatning 

Kød 



Øvelse 4: ”Cider og senge” eller 
”Nærvær, fordybelse, impulsivitet”
Hvad tilbyder du (i virkeligheden)?
Sig det med tre ord…



PAUSE



Del 2: Gør det nemt
- for modtageren



Ø-hop eller Østrig?

https://www.youtube.com/watch?v=Ul4IpQo4h_I&feature=youtu.be


Men hvad nu hvis turen gik til Femø…

https://femo.dk/turist/


1001 post-it

Vejen til Femøs målrettede hjemmeside….



Tre gode råd fra Femø
Afklar:
• Hvad skal hjemmesiden? 
• Til hvilke målgrupper?
• Hvem skal drive den bagefter…?



Opskrift: 
Gør det nemt for modtageren

• Gør det relevant
• Gør det let at vælge
• Call to action!
• Skub venligt



Relevans…



Call to action!



Skub venligt… 



Mød mig…





Øvelse 5: Gør valget lettere
Find ét eksempel på din hjemmeside, 
Facebook eller i ø-bladet, hvor du kan 
hjælpe modtageren endnu bedre med fx:
• Call to action-knap (link til fx webshop, 

kontaktinfo)
• Pop-up-vindue
• Et ansigt på den relevante kontakt



5 minutters…



Få din historie i pressen
(= gør det nemt for journalisten)



Gør det nemt for dig selv



Hvorfor?

”For at  få gæster til arrangementet…”

”For at vise alle (også kommunalpolitikerne) 
vores dejlige ø?…”

”For at få turister/kunder til at vælge os…”



Hvor er målgruppen?



Gør det let for journalisten
Husk: 
• Den gode historie
• Skriv godt
• Billeder
• Service





Journalistens kriterier:

• Væsentlighed. Hvorfor er det relevant for 
andre?

• Identifikation. Hvad genkender/føler jeg?
• Sensation. Hvad er det opsigtsvækkende?
• Aktualitet. Hvad er det nye?



Ord, der vækker
”ny”  ”først”  ”størst”  
”mindst”  ”hurtigst”  

”overraskende”  
”rørende”  ”uhyggelig”

”vigtig”   ”succes” 
”store konsekvenser” 

”flere og flere” 
”pludselig”



Jeg vil fortælle at…
• Én vinkel
• Én sætning 



Bare det var mig…

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/boernene-manglede-lommepenge-familiens-vejbod-forvandlede-sig-pludselig-til


Men journalisten vil ikke sælge din bøf…



”Vi lægger vægt på, at der er en ide bag det 
produkt, man laver. Et særligt håndværk 
eller en god fortælling”



Opskriften…
Side 21 



Omø er beliggende i 
Storebælt…



Øg chancerne: Versionér



Sigt rigtigt: Drop 
redaktionsmailen



Husk emnefelt og overskrifter



Husk (gode) billeder



Gør det let 



Husk:
• Hvad vil vi opnå?
• Hvad er den gode historie – for journalisten?
• Godt sprog.
• Kontakt de rigtige.
• Facts, kontaktinfo, fotos, cases.
• Korrektur.
• Relation. 



Øvelse 6: Din historie til pressen

Find én god historie ud fra kriterierne:
• Væsentlighed
• Identifikation
• Sensation
• Aktualitet
Formuler den i en fristende overskrift. 
”Jeg vil fortælle at… ”



Chancen er god 



Frokost



Hvad nu?
• De(t) næste trin
• Udfordringer
• Løsninger 



Tak for i dag

https://www.klitmoller.rechargehouse.dk/
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