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Guide: Synlighed 

 

I dette dokument finder du et overblik over Kampagnebrief, Booking, Kampag-

nematerialer samt FAQ. 

 

Kampagnebrief 

Fysisk 

• Hvad: Synlighed i kredse/virksomheder for webinarer, fx morgen v. ind-

gange til bygningen eller i kantinen ved frokosttid. 

• Formål: at få kontaktoplysninger på ikke-medlemmer som er interesse-

rede i webinarer og/eller medlemskabs fordele. Medlemmer må gerne 

deltage også på lige fod, men er ikke målgruppen for indsatsen. 

• Tilgang: Interesserede lægger visitkort/kontaktkort i en bowle og får 

mail med kommende webinarer samt opkald hvis ikke medlem. 

• Handout: Alle får en chokolade hvis de har lyst uafhængigt 

• Konkurrence: 1000 kr. gavekort som trækkes lokalt på dagen og TM 

leverer check til vinderen efter endt synlighedsevent. 

• Visuelt: En kæmpe check står på event som visuel tiltrækning.  

• Åbner: ”Hør mere om kommende webinarer og hvad Finansforbundet 

ellers laver, og deltag i konkurrencen om et gavekort på 1000 kr. som vi 

trækker her til formiddag” 

Digitalt 

• Lokalt: Tekster til Intranet, mail m.v. kan hentes på hverveweb. Disse 

tekster leder ind til finansforbundet.dk/invitation, hvor alle åbne webi-

narer kan ses og tilmeldes til. Konkurrencen gælder ikke her, det er kun 

til at gøre det sjovt og aktuelt til fysiske synligheds indsatser. 

• SoMe: finansforbundet.dk/invitation rulles ud på Facebook og LinkedIn, 

branche og geospecifikt med fagligt fokus ”Hvad er dit næste skridt, find 

din vej med Finansforbundet med en af vores gratis webinarer” 
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Booking 

I afholder det selv alene 

➢ Send dato, tidspunkt, antal lokationer/indgange i ønsker dækket samt 

TM kontakt på dagen med telefonnummer til os.  

➢ Arranger afhentning/udsendelse/aflevering af fysiske materialer med 

os, I skal kun selv skaffe et bord til anledningen. Vi aftaler samtidigt 

også tilbagelevering af materiel til hovedkontoret.  

➢ På dagen stiller I selv alting op, så I står i en position til at interagere 

med flest mulige ikke-medlemmer og faciliterer dagen ift. fokus/målet. 

➢ I trækker en vinder slut på dagen, skriver navn på gimmick-check og af-

leverer den sammen med en konvolut med det reelle gavekort. I tager 

et billede som i beder om lov til at måtte benytte online (OK at afslå). 

➢ Efterfølgende sender I alle kontaktkort ind til teamet, enten via billeder, 

fysisk eller renskrevet i Excel. I sender også et billede af vinderen med 

checken i hånden. 

➢ Alt kan bookes, spørges ind til m.m. hos Daniel Dalum-Larsen på 

ddl@finansforbundet.dk  

 

I afholder det sammen med hverveteamet 

➢ Send dato, tidspunkt, antal lokationer/indgange i ønsker dækket samt 

TM kontakt på dagen med telefonnummer til os. Vi sender også vores 

kontakt med nummer til jer op til.  

➢ Vi møder op med alt materiale undtagen et bord som i meget gerne må 

skaffe. Vi hjælper med opsætning og facilitering af dagen/tilgang. 

➢ That’s it.   
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Kampagnematerialer 

- 2 roll-ups 

- Kampagneflyers til at dele ud til de som har travlt 

- 1 bowle til kontaktkort 

- Gimmick-check + 1000 kr. gavekort i konvolut 

 

Check til vinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktkort hvis deltage og høre mere  Bowle til kontaktkort 
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Kampagneflyer 

 

Landingsside finansforbundet.dk/invitation 
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Roll-ups 
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FAQ 

Hvad sker der med de kontaktoplysninger man leverer 

De bliver forsvarligt håndteret efter vores GDPR-politikker. Alle modtager en mail 

med link til finansforbundet.dk/invitation med en servicehåndsrækning v. tvivl. Alle 

ikke-medlemmer bliver ringet op.  

Må medlemmer også deltage i åbne webinarer og deltage i konkurrencen? 

Ja, medlemmer må deltage på lige fod med alle ikke-medlemmer. Skriv gerne ”er 

medlem” på kontaktkort. 

Hvem har skatteansvaret ift. gavekortet på 1000 kr. 

Vinderen skal informeres om at man selv er ansvarlig for at indberette gevinsten til 

Skat. Vi har ikke indberetningspligt i den prisklasse og gør ikke yderligere. 

Hvem udsteder gavekortet og hvor kan det benyttes 

Gavekortet udstedes af vores samarbejdspartner sendentanke.dk, hvor vi opnår 

samlede besparelser. Gavekortet kan indløses til lige præcis det gavekort vinderen 

ønsker på deres side. Det fulde udvalg kan ses på sendentanke.dk og dækker 

brands som bl.a. Magasin, Jysk, Zalando, Saxo, Coolshop, madsteder m.v. 

Hvad hvis vi melder en person ind, er de så også med i konkurrencen? 

Ja, det er de selvfølgelig. Det samme gælder medlemmer som deltager. 

Kan man tilmelde sig et webinar på event-dagen direkte 

I er velkommen til at hjælpe dem ind på finansforbundet.dk/invitation og tilmelde 

dem et webinar. Hvis de skal være med i konkurrencen, kræver det at i stadig ligger 

et kontaktkort i skålen og skriver ”Har tilmeldt sig webinar” i hjørnet. 

Hvad hvis man allerede er tilmeldt et webinar, må man så deltage i konkurrencen? 

Ja det må man gerne, man skal dog stadig udfylde et kontaktkort og skriv på det 

”Har tilmeldt sig webinar”. 

Hvem udbyder webinarerne? 

Nogle af dem udbyder vi selv, nogle af dem er via partnerskab til Dansk IT. 

Hvis jeg har andre spørgsmål? 

Skriv til Mark Kristiansen på mvk@finansforbundet.dk, så tager vi den derfra. 
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