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Fraværende: Christina 

1. Indtil nu: Brochure, annonce VisitAssens 

Brochuren er sendt i trykning – pris ca. 5000 kr. for 12000 stk. (hvoraf de 6000 går til 

FerieDanmark’s distribution) 

De leveres ca. 10.2 

Vi skal have brochurerne leveret ud inden påske til de steder som FerieDanmark ikke 

besøger. Listen vi plejer at levere ud til skal gås igennem 

Brochuren skal på hjemmesiden. På hjemmesiden vil vi ikke længere tilbyde at sende 

brochurer ud. Men hvis folk ringer og beder om at få nogle tilsendt vil vi naturligvis sta-

dig gøre det. 

Vi skriver i et nyhedsbrev at årets brochure er klar og at man meget gerne må få en 

stak til uddeling til venner og bekendt… 

2. Planlægning: Plakat, Sæsonoversigt, Hjemmeside… 

Omtalen af Hørvævsmuseet på visitassens.dk Ole tjekker om den skal opdateres 

Plakat: Kirstine har lavet er forslag som vi så på. Hun arbejder videre med den – vi er 

enige om at det er billederne der skal være blikfang, så ikke for meget tekst.  

Den skal trykkes i A4 og A3 

Sæsonoversigt på hjemmeside under Det sker > Udstillinger / Aktiviteter arbejder 

Kirstina videre på 

Kalender for de næste 3-6 måneder. Ole laver en skabelon til opslag og måske ind-

læg i brochuren. Den skal være meget kort – med opfordring til at mere skal opsøges 

på hjemmesiden, om muligt med billeder. 

Opslagstavlen ved døren skal revideres, den bør vise hvad der sker i den næste må-

ned. Vi spørger Jette om hun vil tage sig af den. Gitte kan hjælpe med aktuelle opslag, 

ting vi får tilsendt mm. 

3. Det vi plejer:  

Busselskaberne skal have et brev med en brochure Ole tager sig af det. Vi spørger 

Skoda om de vil være med 

Pressemeddelelser tager Ole sig fortsat af  

Det sker på Assens-siden i Fyens Stiftstidende tager gerne mod åbne arrangemen-

ter, men ikke mod ting med tilmelding. Vi fortsætter med at bruge dem. Ole sender til 

dem  

Kultunaut: Else skriver Kultunaut-opslag  

Facebook og Instagram: Kirstine laver opslag om både udstillinger og aktiviteter på 

Hørvævsmuseet og ”hyggebilleder” om dagliglivet på Hørvævsmuseet – det sidste pas-

ser især på Instagram.  

Vi vil oftere bruge begivenheder på Facebook som man kan tilmelde sig eller ytre inte-

resse for. Vi mener at sådanne kommentarer spredes mere på Facebook end likes på 

almindelige opslag.  
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Vi vil også prøve at ”booste” mere på Facebook – dvs. betale os til en større spredning 

af vores opslag og begivenheder. Kirstine ser på det, søger evt. hjælp på VisitAssens.  

4. Det vi ikke plejer: 

1. Flere annoncer?? Hvor?? 

Vi vil ikke annoncere mere end vi plejer. 

2. Større fokus på SOME (det betyder sociale medier, har jeg lært 😊) 

Se punkt 3 

3. Der skal laves den lovbefalede Cookies-advarsel på hjemmesiden: Else ser 

på det. 

5. Eventuelt 

Vi vendte lige PR vedr. Efterårsferie. Vi vil forsøge at have materiale til opslag og udde-

ling klar inden sommerferien. 

Næste møde 6.4 kl. 12 

 

 


