
FIRMAIDRÆTTENS
KOMMUNIKATIONS- 

MENU
Kom godt i gang med foreningens kickstart-kommunikation efter Corona-nedlukningen 
ved hjælp af dette menukort. Vi har sammensat et par menuer som bud på et effektivt 
kommunikationskit til genåbningen af foreningen generelt og udvalgte tiltag specifikt. 

Du er også velkommen til at sammensætte din egen á la carte menu, 
som matcher din forenings behov. 

Du kan vælge retter for op til 10.000 kr. Notér retternes numre og før dem 
ind i vores elektroniske bestillingsformular efter den 1. juni. 

Så går vi i gang med at tilberede. 

Du finder via forbundets hjemmeside en opskrift på en trin-for-trin kommunikations-
guide, hvor vi giver et bud på, hvordan I kan gribe hele  

kommunikationsindsatsen an. 

 

BON APPETIT!



 
1. MENU 

”VI ÅBNER FOR AKTIVITETERNE IGEN”

Forret
Materialer til din forenings hjemmeside, Facebook-side 

og digitale nyhedsbrev.

Hovedret
Adfærdsskiltning-kit med A3 Corona-råd-plakater, 10 stk. one size overtræksveste 

og 2 roll-up med Corona-retningslinjer. 

samt

500 stk. ”vi åbner op”- folder med lokalt indstik, 
som I kan uddele i nærområdet.

Dessert
Penge og billedegrafik til Facebook-annoncering om genåbning.

10.000 KRONER 
 

2. MENU ”TAG ARBEJDSPLADSEN OG DINE KOLLEGER MED”

Forret
Materialer til din forenings hjemmeside, Facebook-side 

og digitale nyhedsbrev.

Hovedret
Mail-kit med firmaidrættens bedste tips og idéer til at komme i gang med kollegamotion. 

Kan suppleres med lokalt indhold.

samt

500 stk. ”vi åbner op”- folder med lokalt indstik om jeres aktivitetsmuligheder
 for kolleger, som I kan uddele til relevante arbejdspladser. 

Dessert
Penge og billedegrafik til Facebook-annoncering om genåbning. 

10.000 KRONER



A LA CARTE
SMÅ LUNE RETTER TIL ALLE

3. Materialer til foreningens digitale kommunikationsflader: 

 A - webbanner str. 300 x 400 px.
 B - coverbillede til Facebook str. 828 x 315 px. 
 C - grafik/billede til FB-opslag str. 1200 x 1200 px.
 D - banner til nyhedsbrev str. 1200 x 900 px.

Pris: På husets regning

TIL FORENINGENS NUVÆRENDE MEDLEMMER

4. Overordnet adfærdsskiltning (til brug i foreningen):

A - Sundhedsstyrelsens plakat med retningslinjer,
som skal hænges op ved idrætsfaciliteter.

1 - Pris A1 ved køb af min. 5 stk.: Kr. 151,- stk. 
2 - Pris A3 ved køb af min. 5 stk.: Kr. 82,- stk. 

B - Overtræksveste i str. one-size med budskabet ”Dyrk sammenholdet” og 
Corona-retningslinjer til frivillige og 

aktivitetsansvarlige, når I starter aktiviteter. 

Pris: Kr. 45 kr. stk.

C - Roll up med firmaidrætsudgave af Corona-retningslinjer 
til at stille op ved foreningens aktiviteter (indendørs).

Pris: Kr. 495,- stk.

D - Outdoor-banner str. 3 x 1 meter med firmaidrætsudgave af Corona-retningslinjer 
til at hænge op ved foreningens aktiviteter (udendørs). 

Pris: Kr. 820,- stk.

E – Beachflag str. M med firmaidrætsudgave af Corona-retningslinjer 
til at stille op ved foreningens aktiviteter (udendørs). 

Pris: Kr. 995,- uden jordskrue // 1.245 ,- med jordskrue



F - Markeringssæt (små toppe/kegler – 7 cm i højden) til at markere evt. baner,  
zoner eller gangareal.

Pris: Kr. 325,- for 48 stk.

5.”Vi åbner op – kom (tilbage) til vores aktiviteter”-annonce til lokalavis  

Skab fokus på, at I igen er klar til at tage imod jeres medlemmer med en række aktiviteter 
og evt. events .

Pris: varierer fra avis til avis - spørg den lokale ugeavis

TIL POTENTIELLE NYE MEDLEMMER I FORENINGEN

6. FB-annoncering 

Rekruttér nye medlemmer i forbindelse med jeres genåbning. 
Vi hjælper med tekstforslag, billedgrafik og en guide til, hvordan I selv opsætter 

annoncen på Facebook. 

Pris: valgfrit (op til 10.000 kroner)

7. 15 cm x 15 cm ”Vi åbner”-folder inkl. lokalt indstik 

 Firmaidrætsforeningsfolder om, at firmaidrætten over hele landet åbner op 
post-Corona. Folderen laves med et lokalt indstik , der skaber fokus på den række 

aktiviteter, som starter i JERES forening. (En liste med distributionsforslag følger med).

A - Pris v. 200 stk.: Kr. 4815,-
B - Pris v. 500 stk.: Kr. 5700,-

  C - Pris v. 1000 stk.: Kr. 7050,-

8. A5-”Kom til vores aktiviter”-flyer til potentielle medlemmer  

Skab fokus på den række af aktiviteter eller en særlig aktivitet, der starter i JERES 
forening. Til at dele ud fx i genåbnede idrætsfaciliteter eller ved (gen)åbent hus.  

(En liste med distributionsforslag følger med). 

A - Pris v. 500 stk.: Kr. 960,- 
B - Pris v. 1000 stk.: Kr.1245,-
C - Pris v. 2000 stk.: Kr. 1800,- 

9.”Vi åbner op – kom til vores aktiviteter”-annonce til lokalavis 

Skab fokus på, at foreningen viser samfundsansvar og kan hjælpe arbejdspladserne 
og kolleger i gang med bevægelse og sammenhold. 

Pris: varierer fra avis til avis - spørg den lokale ugeavis



TIL LOKALE ARBEJDSPLADSER

10. 15 cm x 15 cm ”Vi åbner”-folder med lokalt indstik 

 Firmaidrætsforeningsfolder om, at firmaidrætten over hele landet åbner op 
post-Corona. Dertil et lokalt indstik , der skaber fokus på den række aktiviteter, som 

 starter i JERES forening. Til at dele/sende ud til udvalgte arbejdspladser. 
(En liste med distributionsforslag følger med).

A - Pris v. 200 stk.: Kr. 4815,-
B - Pris v. 500 stk.: Kr. 5700,-

  C - Pris v. 1000 stk.: Kr. 7050,- 

11. A5-”Vi åbner op – kom til vores aktiviteter”-flyer til arbejdspladser  

Skab fokus på de aktiviteter, der afvikles i JERES forening – og hvordan den lokale 
arbejdsplads og kollegerne kan bruge det. Til at dele/sende ud til udvalgte 

arbejdspladser. (En liste med distributionsforslag følger med). 

A - Pris v. 500 stk.: Kr. 960,- 
B - Pris v. 1000 stk.: Kr.1245,-
C - Pris v. 2000 stk.: Kr. 1800,-  

 
12. Mail-kit til lokale arbejdspladser 

Send en inspirationsmail til lokale arbejdspladser (som opfølgning på telefonisk kontakt) 
med firmaidrættens bedste tips og idéer til at komme i gang med  

kollegamotion. Kan suppleres med lokalt indhold.

Mængderabat: I kan ved flere af materialerne opnå 
 mængderabat ved køb af mere end 1 stk.  

 
       Inkl. moms - ekskl. levering: Angivne priser er inklusiv moms.  

Vær opmærksom på, at retterne evt. vil blive sendt fra forskellige leverandører,  
hvorfor du skal medregne en post til leveringsbegyrer.



HAR DU SPØRGSMÅL TIL DIN MENU?

Kontakt én af husets kokke: 

Rikke Mortensen, rmo@firmaidraet.dk, tlf. 20 47 11 56
Michael Tannis Beck, mtb@firmaidraet.dk, tlf. 40 22 61 01

Camilla Svenstrup, camilla@firmaidraet.dk, tlf. 61 55 62 64  
Lisa Bjerre Slothuus, lbs@firmaidraet.dk, tlf. 28 59 03 88 

TILBEHØR 
 

Foruden de præsenterede retter kan du krydre din kommunikationsindsats med en  
række tekstskabeloner og grafikker. Vælg mellem:

Tekstskabeloner 

Info-mail til medlemmer
Info-mail til arbejdspladser

Skabelon til tekst på foreningens hjemmeside
 Opslag til jeres Facebook-side

Tekst til Facebook-annonce

Presseskabelon 

 Lige til at udfylde med lokal vinkel

Forslag til kommunikationsplan 

Et bud på en trin-for-trin kommunikationsplan, som jeres forening kan blive  
inspireret af i kickstarten.  

Alt tilbehør kan du se og downloade på www.firmaidraet.dk

http://www.firmaidraet.dk

