
Markedsføringskanaler 
hvordan udnytter vi dem bedst

Idétræf 2019
Ringsted modulet

2. runde





Statistik 2018 (DOFO)
Deltagere i alt: 7575
Deltagere 2018: 1100 

Nyhedsbrev modtagere i alt:   1200   960
Nyhedsbrev modtagere 2018:             750 

Tilmeldinger 2018: 1300 
Tilmelding via DOFO 68%
Tilmelding via Web 32%



Aldersfordeling 2018
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Indbyggere Ringsted 35.600
10 byer i Ringsted Indbyggere Deltagere 2018

Ringsted 21.151 1002

Jystrup 744 43

Ørslev 672 0

Kværkeby 598 0

Vetterslev 562 0

Høm 472 0

Vigersted 470 0

Sneslev 390 0

Farendløse 362 0

Gyrstinge 348 0



Spørgeskema 500 blev spurgt



Hvor har du hørt om dit kursus/ foredrag

0 10 20 30 40 50 60 70

Jeg har set det i LOF’s trykte program, flyer, plakat eller 
andet materiale

 Jeg ledte efter en aktivitet via fx Google og fandt LOF

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:
Tilmeldt forud hos underviser - har deltaget på kurset i flere år
Jeg har hørt om det fra en ven
Min mor fortalte mig om det
Har gået på holdet i årevis, så min lærer gør opmærksom på tilmelding til 
næste sæson.
har deltaget i samme kursus i 10 år
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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

Deltagerne sagde også:
Sjovt at få indsigt i faget
får dejligt ondt i nakken
Synes ikke det var godt. 
Nye brusere i baderum, svømmehal Byskovskolen Afd. Asgård

Hvad er godt ved dit kursus/foredrag ?



Hvad er din motivation for at deltage i LOF’s 
kursus/foredrag?

Deltagerne sagde også:
kunne tale med mit barnebarn og min svigerdatter og hendes familie
jeg har meldt mig til forårscemesteret men må på grund af alvorlig 
sydom melde fra des værre.
bliver dejlig træt til en middagslur
jeg har meldt mig til forårssemesteret men må på grund af alvorlig 
sygdom melde fra desværre.
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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



Hvad kan vi gøre endnu bedre?

Kataloget skal tidligere ud - Gode livsstils foredrag

Et godt katalog (som det sidste I har lavet) og masser af 
nyhedsbreve/mails ved enhver given lejlighed!

Nedslag i prisen for pensionister

Det "kører" helt perfekt hos Dorthe Lynerup

Mere marketing, specielt på SoMe platforme, så der kommer 
information ud til flere i den yngre aldersgruppe. 

Evt. lave et par prøvegange/ lørdag (1 1/2 time)



Hvad kan LOF gøre bedre
Jeg synes jeres hjemmeside er nem og tilgængelig - jeg har ingen forslag til ændringer:-) # Lokalet vi arbejder i er i ringe stand # Det er ok # Umiddelbart er det fint
Jeg fik aldrig opkrævning eller opstarts info, men en rykker. Læreren var ikke særligt imødekommende, eller hjælpsom. Lokalets møbler, stole var ELENDIGE. 
personalet som jeg talte med i telefonen var dog flink og hjælpsom. # Ærgerligt at lokalet af og til er optaget til anden side på træningsdage
I kunne gøre det billigere, så flere, især ældre kunne få råd til, at deltage, som folkepensionist, har man også lyst til både, at deltage i mange aktiviteter og ikke mindst, at 
komme ud mellem andre mennesker og så har man faktisk tid når man ikke mere arbejder venlig hilsen Marianne
Lave betaling om til kun at skulle betale en gang for hele kurset i stedet for 2 gange
Lokaleforhold. Ledninger fra el-radiatorer, varmeblæsere, overhead-projektorer på kryds og tværs på gulv og hen over gulv. Desuden fuldstændig uisolerede rum. 
Vinduer kan ikke åbnes, derfor svært at få frisk luft. # Ændring af pris samt forkert information om prisen og tider har ikke været OK, håber det bliver bedre fremover.
Det er svært. Jeg er tilfreds med det som det er. # Kataloget skal tidligere ud # Gode livsstils foredrag
Et godt katalog (som det sidste I har lavet) og masser af nyhedsbreve/mails ved enhver given lejlighed!
Angive i jeres program om der er bogindkøb til sprogkurser, så man får det fulde økonomiske overblik inden tilmelding.
De undervisnings bøger der anvendes til Italiensk kurserne, er fra år 1980 - 1990, så de kunne godt trænge til en opdatering / revurdering - tænker, at der må findes 
nyere bøger. # Temmelig dårligt lokale # Jeg er yderst tilfreds med måden det køre på altid god behandling
"Begyndervanskelighederne er forhåbentlig overstået! Vi prioritererinformation om aflysning i god tid og bedre samarbejde mellem underviser og LOF, så eksisterende 
holds ønsker tilgodeses i næste sæson, hvis det er muligt.” # At i bliver beder til at svare hurtigere retur, når i få henvendelser på mail
"Jeg håber at holdet får lov at fortsætte, selv om der ikke kommer flere tilmeldinger. Jeg vil gerne blive dygtigere til at strikke"
Fortsæt med at tilbyde gratis foredrag med lokale ildsjæle # Flere små dagkurser for pensionister med dårlig ryg
Jeg kunne ikke selv tilmelde mig og de to andre, der skulle med, fordi hjemmesiden ville have cpr. Det er mange informationer, man skal skrive om hver deltager. Det. 
Ikke være nemmere, hvis man kunne nøjes med egne informationer, og så købe det ønskede antal pladser.
Bedre lokalitet # Bedre lokaleforhold, men jeg ved det er svært. Er meget glad for maleværkstedets tilhørsforhold til Ringstedgalleriet.
Fortsæt det gode samarbejde # tilbyde 5 undervisningsgange - halve forløb til halv pris. Opstartstilbud.
Lokaleforhold, da jeg kan forstå, at vi ikke må være på skolen en af kursusgangene. # Det er rigtig fint og billigt, så alle kan deltage # Mere information før kursus start
Pris... Det er dyrt for børn...studerende etc. # Bruge de digitale/sociale medier så i når ud til flere med jeres gode kurser
Jeg er fint tilfreds som det er nu # Parkerings forhold ved byskolen. # Helt tilfreds # Nej for mig er det ok.
Evt lave et par prøvegange/ lørdag (1 1/2 time) Beskrivelserne er ok - så det er ret væsentlig hvordan underviserens formidler
Omklædningsfaciliteter kunne være bedre på Asgaardsskolen. Ellers stor tilfredshed. # Jeg kan ikke finde på noget, som I kan gøre bedre. # Måske gøre 
guitarundervisningen lidt billigere # Jeg syntes det har været noget rod vedbetaling af kursus og gåglic kontakt mulighed til jer.
Få ordnet vandbassinet på Asgårdskolen så det ikke larmer hele tiden. Det er meget anstrengende at høre på - hjælper med ørepropper i - men bassin og tider bedre 
end Ringsted svømmehal smil # Undskyld, jeg sender igen. Første gang glemte jeg e-mailadressen. ;-)."
Flere kreative kurser og familiekurser # forsøge at holde kurser til rimelig pris # Længere undervisningstid pr gang
"Bedre lokale forhold både ved Qi-gong træning og forholdene i Byskovskolena svømmebassin.Vi går glip af for mange træningsgange, der er undervisere som ikke er 
kompetente (som jeg og flere andre, har gjort opmærksom på og derfor har ændret hold) og det er meget irriterende at man ikke kan komme ind i omklædningsrummet, 
fordi døren skal være låst. Det har den aldrig været før og nu skal underviserne gå fra det hold de underviser og ud for at lukke folk ind midt i undervisningstiden."
"Bedre lokaleforhold er i høj grad ønskeligt, men jeg erkender, det er vanskeligt, da maleholdet ønsker en stabil base og en tæt forbindelse til Ringsted Galleriet og dets 
udstillinger. Jeg er godt tilfreds. Jeg kunne godt ønske et bagekursus. # Er ganske tilfreds med det der er;-) # Kort betalingsfato før kursusstart.
Oplyse, hvilket materiale der skal anvendes # Opret et hold for "begyndere/let øvede" strikkere:-)
"Informationen før og ved afslutning når man skal deltage ved næste kursus” # Bedre underviser , hold efterår 2018 # sætte prisen ned
Godt tilfreds med både information og kursus, det kunne evt. være en god service at deltage i første gang uden fast tilmelding, tænker specielt på sprogkurser
Nedslag i prisen for pensionister! # Synes det er fint som det er nu. # Godt tilfreds # Det "kører" helt perfekt hos Dorthe Lynerup
Prisen # Jeg har kun været tilfreds,nemt med tilmelding og kontakt. # Jeg synes, det fungerer ok. En meget lille ting: Gør det muligt at betale med mobilepay.
bedre lokaleforhold - og knap så mange deltagere på hensyntagende hold # sørge for at der er stole som en handicappet kan sidde på
marketing, specielt på SoMe platforme, så der kommer information ud til flere i den yngre aldersgruppe. 



Hvordan finder deltagerne LOF

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

Alle afdelinger

LOF Ringsted



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 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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