
BRANDING
Be the inspiration!

- bæredygtighed

Karin Lund-Frank
Assistant Public Image Coordinator

Zone 16
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Karin Lund-Frank 52 år

Gift med Bo – vores børn:

- Clara 19 & Valdemar 18 år

Ejer Ability House Aps –et 
kommunikationsstrategi, branding og 
sociale medier.

Stifter af Ugrow – finansiel dannelse

Stifter af Animis – et liv i balance

ROTARY: ARPIC zone 16 siden 2012

Medlem Frederiksberg Rotary klub
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MÅL

• Skabe kendskab til ide/koncept/produkt

• At kunne formidle egen entusiasme omkring 

din ide til andre
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PR PROCESSEN

•

PR PROCESSEN HAR FORSKELLIGE FORMÅL OG LAG;

Negativ situation Positiv situation

Fjendskab Accept via handlinger

Antipati Sympati                                       

------------------------ ------------------------ ------

Apati Interesse

Uvidenhed Kendskab via kommunikation
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Hvad er synlighed?

OFFENTLIGHEDEN 
DANNER MENING 

= VORES OMDØMME
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Brand og taglines
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BRAND?

Verdens mest værdifulde brand
• Google erstatter Apple

Verdens stærkeste brand
• LEGO

Kilde: The Telegraph - feb 2017
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Højre:  kreativ/emotionel  - venstre: logisk analytisk
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22 april 2019 
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DIN KLUB – DIN HISTORIE - DIT BRAND?

?
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Kommunikationskanaler

• SoMe: +hashtags

• Aviser:  nationale, lokale

• Blade: kulørte, fagblade mv

• Trykte materialer: plakater, flyers mv

• Websites: nyhedsbreve, mails mv

• Fysiske aktiviteter: Events, møder, 

arrangementer, pop-up arrangementer

DEFINER DINE MÅLGRUPPER!
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Med på toget?
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• Twitter 
» Politkere, eksperter – samler og spreder nyheder

• Facebook
» To reach the public (hearts and minds) 

» Skaber kendskab til vigtige emner – bygger brand-culture

• LinkedIn
» Erhvervs -og forretningsfolk

» Informere om events, key note speakers etc..

• Instagram – Snapchat
» Unge og influenzers – når længere ud
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HVAD KAN DU GØRE FOR AT SIKRE DIN HISTORIE – DIT BRAND – DIN KLUB?

Folk køber ikke det du gør – men hvorfor du gør det!

(- Hvad er din klubs DNA?)

1) hvorfor laver du/i projektet?

2) andre end dig skal synes projektet/historien er vigtig? 

3) definer målgrupper og kommunikationskanaler

4) beskriv 4-6 overskrifter på projekthistorier der starter fra første dag

5) beskriv din pr-plan – tænk relevante fotos ind

6) udarbejd 1 side faktablad – brug og referer til showcase (rotary.org)

7) evaluering - husk at takke alle involverede

8) vedlæg også planen når der søges midler
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HUSK at følge Rotarys visual identity. 
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PEOPLE OF ACTION
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PEOPLE OF ACTION
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PEOPLE OF ACTION
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PEOPLE OF ACTION
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Do´s 

• Korte opdateringer – vær ærlig og oprigtig 
• Overvej hvad målgruppen har lyst til at læse mere end 

hvad du har lyst til at poste. 
• Varier dine postings. Del med personlig kommentar for at 

initiere en debat/kommunikation. 
• Husk diskretion og god stil (INGEN FAG JARGON)
• Proofread – gør forskellen mellem nonsens og en 

interessant status opdatering. 
• Brug et godt foto – catchy overskrift/tagline
• Del information – vær aktiv i dit online fællesskab
• Balancer privat og forretning (strategiske og offentlige 

budskaber)
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Dont´s

• Understøt aldrig image om Rotary GOOD LIFE. 

• Upload aldrig mange fotos (max 3) – forstyrrer 
budskabet.

• Vær aldrig ond eller perfid

• Del ikke alt (dont overshare)

• Post ikke bare hvad du har lyst til - TÆNK

• Undgå fotos hvor der drikkes, spises, håndtryk, 
store checks etc. 

• Undgå politiske statements / kommentarer


