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1. runde





“Statistik er som en gadelygte. Ikke særligt 
oplysende, men god at støtte sig til”
- Storm P 



Statistik 2018 (DOFO)

Deltagere i alt: 4500
Deltagere 2018: 700

Nyhedsbrev modtagere i alt: 1100     900 unik
Nyhedsbrev modtagere 2018:             425

Tilmeldinger 2018: 1150
Tilmelding via DOFO (gentegning) 62%
Tilmelding via Web 38%



Aldersfordeling 2018
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Indbyggere Holstebro 57.500
10 byer i kommunen Indbyggere Deltagere

Holstebro 36200 568

Vinderup 3150 22

Ulfborg 2030 11

Vemb 1300 15

Tvis (holstebro) 1270 0

Nørre Felding 760 0

Skave 530 0

Krunderup 500 0

Borbjerg 400 0

Idom 400 0

Thorsminde 350 0



Spørgeskema 500 blev spurgt



Hvor har du hørt om dit kursus?
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Jeg har set det i LOF’s trykte program, flyer, plakat …

 Jeg ledte efter en aktivitet via fx Google og fandt…

Jeg søgte efter en aktivitet på LOF’s hjemmeside

Jeg har set det på Facebook

 Jeg har set det i avisen

Jeg har hørt om det fra en ven

Deltagerne sagde også:
Fulgte med min yoga-instruktør

Kendte Birgitte Krab-Bjerre fra yoga kursus i Holstebro
Gik til yoga v pia lago , som blev underviser hos lof og jeg fulgte med
Fra Bridge klubben 
Kendte underviseren fra et andet kursus
Var med til at ønske kurset oprettet efter indlæggelse med hjertet 
Face book
Søgte yoga ved Birgitte Krab Bjerre



Hvad er godt ved at gå til noget hos LOF

Deltagerne sagde også:
Har deltaget i efteråret. Vi betalte for mange gange, og blev lovet penge 
retur, men trods flere mails til jer, har jeg desværre ikke modtaget de 
penge endnu ☹
Genoptræning
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Godt fagligt niveau

Dygtig underviser

Godt socialt fællesskab

De praktiske forhold er i orden (lokale, toiletter,
belysning, parkering, anvisning første gang)

Kurserne har en fair pris



Hvad er din motivation for at deltage i LOF’s kurser

Deltagerne sagde også:
Nysgerrig på et emne, der har optaget mig i mange år
Lære noget nyt eller blive bedre til en interesse
yoga
Vedligehold af samme
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Møde nye mennesker og blive en del af et fællesskab

Lære noget nyt eller blive bedre til en interesse

Komme i bedre fysisk og mental form



Vi får lov til at melde os tidligt. Det er fantastisk

Er yderst tilfreds, fantastisk tilbud med flex ordning på yoga holdene hos Pia

Jeg synes i har en flot hjemmeside! Den er overskuelig og nem at finde ‘rundt’ i

For lidt information om hvor lokalet var, da det skulle findes første gang

Jeg sætter pris på den måde i gør det på 

Dejligt at man kan flexe, hvis man er forhindret.

Roser til jer for et godt varieret tilbud

Måske pensionistrabat som i Herning, jeg går på flere hold hos jer

Flere kurser - Jeg synes faktisk, I gør det godt

Hvad kan vi gøre endnu bedre?



Hvad kan LOF gøre bedre
Jeg synes godt det kan være lidt forvirrende at alle yogahold i hele Holstebro/Struer ikke bliver udbudt samtidig. Så 
er det svært at vide om der er et der passer på et bedre tidspunkt i en anden by.
Ikke noget specielt
Forholdene på Sønderlandskolen i Holstebro er ikke i orden. Underviserne bruger 1/2 time på oprydning og 
rengøring HVER undervisningsaften. Manglende udebelysning, når stejl trappe skal findes i mørket. - lavere priser
Vi får lov til at melde os tidligt. Det er fantastisk.
Jeg er godt tilfreds som det er men har dog oplevet at regninger blev sendt ud meget tidligt , så man glemte at 
betale . Rarest de kommer ca op til kursus start selvfølgelig med nogen før tid fra jer .
For lidt information om hvor lokalet var, da det skulle findes første gang.
Intet. Jeg er super godt tilfreds. - Rabat til pensionister.
Jeg sætter pris på den måde i gør det på 😊😊 - Betaling pr gang ville være 👍👍 - Godt, som det var
Lavere pris - Synes mit kursusforløb var hel perfekt 👍👍👍👍 - skrive mere information om hvor man finder lokalet første 
gang
"Dejligt at man kan flexe, hvis man er forhindret. Roser til jer for et godt varieret tilbud.Hvis jeg absolut skal komme 
med noget, skulle det være prisen.Måske pensionistrabat som i Herning, jeg går på flere hold hos jer"
Kan ikke lige komme på noget. Er godt tilfreds
"Havde oplyst underviser om min helbreds udfordringer inden start da jeg var bange for det ikke var godt for min 
ryg, men det mente hun sagtens jeg kunne. Har efterfølgende meget store smerter efter 4 undervisnings lektion og 
har talt med min fys om det og hun mener bestemt ikke det var godt for mig og hun mente jeg skulle stoppe. 
Underviseren var bestemt en sød og god underviser, men jeg syntes hun vidste for lidt om folks udfordringer ifht til 
sygdomme.(Jeg gik på et hensynstagende hold ) "
Flere kursus - Jeg synes faktisk, I gør godt
Er yderst tilfreds, fantastisk tilbud med flex ordning på yoga holdene hos Pia👍👍
Jeg synes i har en flot hjemmeside..overskuelig og nem at finde ‘rundt’ i.
Holstebro



Hvordan finder de LOF
Social: Facebook, Instagram
Organic Search: Google, Bing
Direct: Skriver adressen selv
Referral: lof.dk, yogaholstebro.dk
(Other): Banner annonce på avis?
Email: Nyhedsbrev
Paid search: Adwords

LOF Holstebro

Alle afdelinger Organic Search: Google, Bing
Social: Facebook, Instagram
Direct: Skriver adressen selv
Referral: kultunaut, lof.dk
Email: Nyhedsbrev



Mange bække små

• Undervisere/oplægsholdere
• Mund til mund /deltagere 
• Synlighedsarbejde
• Prøvetimer
• Samarbejdspartnere
• Evalueringer
• Ressourcer

Andre metoderOnline og offline kanaler

• Program/Indstik
• Tryksager
• Hjemmeside
• Facebook/Instagram
• Nyhedsbreve
• Radiospots
• Annoncer i aviser
• Pressemeddelelser
• Infostandere



Hjemmesiden

• Skal være opdateret og 
lækker. 
- Kontaktinformationer, Gode 
billeder og gode holdtekster

• Skal kunne findes 
- Tag SEO alvorligt

• Indeholder gode billeder. 



Facebook og instagram

• Annoncer/Boost
• Kan målrettes og effekten kan måles
• Er billige i forhold til avisanoncer
• Deltag i debatter i grupper
• Opret selv grupper for jeres aktiviteter
• Brug gode billeder



Venner, undervisere og oplægsholdere 
• Få markedsføring ind i aftalen fra starten
• Udnyt underviserens netværk i virkeligheden og på sociale 

medier
• Bed jeres undervisere om at dele
• Skab gode rammer for mund til mund metoden



Link på Facebook til underviserens hold





Synlighed i lokalområdet

• Vis at LOF er 
aktiv i
lokalområdet
– både fysisk 

og på
sociale medier



Nyhedsbreve

• Det ta´r kun fem minutter…
• Lander direkte i målgruppens indbakke
• Modtageren er allerede interesseret i LOF 

og skal ikke opsøge information
• Styrker forbindelsen mellem LOF og 

deltageren



Samarbejdspartnere

• Markedsfør jeres tilbud i partnernes 
netværk

• Brug jeres partneres markedsføringskanaler
• Et godt partnerskab giver troværdighed og 

er god markedsføring i sig selv.



Hvordan finder kunden LOF?

Social: Facebook, Instagram
Organic Search: Google, Bing
Direct: Skriver adressen selv
Referral: kultunaut.dk, lof.dk, 
yogaholstebro.dk
(Other): banner annonce på avis?
Email: nyhedsbrev
Paid search: Adwords



Undersøg hvem kunderne er og hvad de vil?

• Spørg deltagerne som en del af 
evalueringen

• Lav en fokusgruppe blandt kernekunderne
• Spørg i et nyhedsbrev
• Stop folk i døren til foredragssalen
• Brug Google forms



Vær der, hvor kunden er 
- og væn kunden til at finde jer, der hvor I er

• Hjemmeside: Opdateret, lækker og synlig (SEO 
Facebook: Målrettede annoncer

• Tryksager: Udvalgte aktiviteter omdelt på 
udvalgte steder





Hvad gør vi nu ?
• Undersøg målgruppen
• Vælg dine kanaler
• Lav en 

markedsføringscyklus for 
hver aktivitet

• Lav en overordnet plan 
for hver sæson

• Mål på, hvad der virker
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