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Hvordan brander vi Rotary i fællesskab? 

Mange tror at det er svært at brande Rotary, men det er faktisk ganske simpelt.  

Markedsføring er er meget andet end at få pressemeddelelser og indrykke annoncer i avisen. 

Det hele starter hos det enkelte medlem. Vi er reklame for Rotary når vi f.eks. fortæller: Jeg har 

været til Rotary møde i aftes og vi havde et fantastisk foredrag. Måske har vi været sammen med 

vores Rotary kammerater, hvor vi fik diskuteret mange spændende ting. Fortælle hvem er vi og 

hvorfor vi er Rotarianer og gerne gøre det med et smil. 

Hvis du skal have kontakt med et potentielt nyt medlem skal du tænke på hvilken en af de ”ben” som 

Rotary har vil være interessant for vedkommende: 

1. Erhvervsnetværk 

2. Det humanitære – gerne det lokale 

3. Personlig udvikling 

4. Det sociale 

5. Udvekslingsstudenter 

 

Vi er alle forskellige og hvad der tiltaler mig tiltaler måske ikke min nabo. Så fortæl det budskab som 

du tror vil interessere modtageren. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7HUECbS8By8 
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Videoer på facebook 

Der er på Rotarys hjemmeside nogle videoer som du meget let kan indsætte på klubbens Facebook. 

Du skal blot klikke foroven til højre på Servicefunktioner, herefter går du under PR og presse. Klik 

på videoer kopiere linket (se f.eks. ovenfor) og indsæt det på jeres facebook. 

 

 

 
 

Rotary årshjul og DNA 

På PETS mødet i lørdags blev der efterspurgt et Rotary årshjul, det sammen med et skema, hvor du 

hurtigt kan få overblik over hvad din klubs DNA er vedhæfter jeg sammen med denne fil. 

 

DNA skemaet skal man indsætte, hvor stor en procentdel de forskellige forslag fylder i dit Rotary liv. 

I alt skal de give 100%. 

 

Jeg håber, at dette vil være behjælpelig for jer. Du er altid velkommen til at kontakte mig. 

 

Annette Hansen 

Formand PR udvalget 

Mail annettehansen121@gmail.com, Tlf. 2341 1360 
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