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1. HVEM GØRHVAD?

1. DEN GODEVELKOMST

1. OPFØLGENDE INVITATIONER

Det er en god idé at lave en gruppe på 2-4 personer,
der har ansvaret for følgende områder:

Det er vigtigt, at I får budt godt velkommen. I kan fx:

Opfølgning er vigtigt – gerne i ugen efter eventet:

• Skiftes til at haveansvar for at byde velkommenved indgangen
(Iskalhave en ansvarligforvelkomsten)

• Jomere personlig Ikangøreopfølgningen, jo
større chance forsucces

• Lave en fælles aftale om,at alle siger
”hej” –særligt til dem,Iikke kender i
forvejen

• Det er en god idé, hvis trænere ellerholdledere
kantagedirekte fat ideltagere

• At fåbudskabet ud

• Praktik pådagen
• Aktiviteterpådagen
• Opfølgning efterdage

• Overveje navneskilte (Besøgende
opgørelse)

• Følgop på’Ses-vi-igen?´-plakater med
konkreteinvitationer

2. TA´ VENNERNE MED

2. GODE RÅD TIL AKTIVITETER

2. SKAB ANLEDNINGER

Det er nemmere at komme, hvis man kender nogen:

Gode arrangementer giver deltagerne
gode oplevelser og lyst tilmere:

Hvis deltagere skal blive til nye medlemmer, så inviter dem ned i klubben:

• Tænk over oplevelserder giver smilpålæben

• Lavintroduktions-eller prøvetimer, hvor det er
klart, at nye ervelkomne

• Bedalle medlemmeromat invitere
venner, naboer ogfamiliemed
• Gørdet let – fx ved at givemedlemmerne
materiale, dekandeleud til venner og bekendte
(postkort)

• Givdeltageresuccesoplevelsemed bueskydning–
det måikkevære sværtat være med
(Afviklingsguide)

• Lav en Facebook- begivenhed, somer let at dele
for medlemmeri deres netværk(Facebook
kommunikationsguide)

• Overvej, omIkangive deltagerne oplevelsen af at gen- nemføre et helt
forløb pådagen, ogfejr dem,når dehar gennemført, fx ved at givedem
et diplomtil børnene(skabelonpå hjemmesiden)

• Ikanmedfordel delef.eks. tilbud om prøvetimer
via Facebook-event og–side

3. FÅ BUDSKABETUD

3. PÅ GENSYN

3. HJÆLP HUKOMMELSEN

Med få, simple midler kan I få budskabet bredt ud:

Tænk over, at I får sendt deltagere hjem med en god
oplevelse af, at I gerne vil se dem igen – fx ved at:

Når deltagerne har haft en skøn dag med jer,
så hjælp dem med at huske – fx ved at:

• Givenogle ansvar for at spørge om deltagere
vil til prøvetimei næsteuge(planlæg det
næstebegynderhold iforlængelse)

• Delebilleder fra dagen via Facebook- event
ogjeresFacebook-side

• Gørdet tydeligt, at alle ervelkomne
– uanset niveau, bl.a. medplakater som
tilsendes.
• Opret en begivenhed påFacebook– den er let at
deleog deltagere kanmeldesig til(Facebook
kommunikationsguide)
• Laven pressemeddelelsetil lokalmedierne om
arrangementet(skabelonpå hjemmesiden)

• Hæng ”ses-vi-igen?”-plakaterop
• Givedeltagerne ensouvenir med hjem, såde
husker den gode oplevelse– f.eks.et diplom
eller flyer (skabeloner på hjemmesiden)

• Overvej omIvil tilbyde tidsbegrænsede tilbud eller
rabatter i forlængelse afarrangementet

• Skrive positive historier fra dagen i
Facebook-gruppen eller påe-mail

• Opfordre folk til at ’like’ jeres side, såIkan
holde kontakt

På bueskydningdanmark.dk ligger der materiale og skabeloner til jer i forbindelse med Buernes dag.
– Skabelon til pressemeddelelse, Facebook kommunikationsguide, afviklingsguide, skabelon til flyer, skabelon til diplom, ”ses-vi-igen” plakat og PR materiale vil blive tilsendt klubben (plakater og postkort)

