
Referat  
 
     
 **Markedsføringsudvalg, møde 4** 
 
Dato: 09–03-2015  
Tilstede: Thomas, Berit, Michael, Tine 
 
- Referat fra sidste møde, godkendt. 
- Referent: Michael 452 D 
- Dirigent: Ingen denne gang 
 
**Dagsorden** 
 
1. Branding strategi (Langtidsmål) 
- Super vigtigt at få opstartet blokambassadørerne. Vi skal have de interne 
forhold bedret, til at understøtte den gode historie og kunne fremvise 
engagerede beboere.  Michael har henstillet til Niels fra BR-FU at BR-FU 
får indkaldt til 1. møde. 
Vi indstiller til frigørelse af 100.000,- fra budgettet 2014/15 til opstart af 
blokambassadørerne: Uddannelse med instruktør i hvordan man “sparker 
en dør ind” til de nye beboere, print af materiale, velkomstgaver, etc. 
 
- OK, at Lisa Maria Krogh KAB vedlægger kontaktsedler for interview ved 
til- & fra-flytninger. Tine kører interviewene, så vi får opsamlet noget 
viden. Lisa Maria har sagt ja. Give to flasker rødvin for et interview, som 
tak, ca. 200,- . Forventer 10 interviews = 2.000,- kr. 
 
2. Kampagne strategi (her & nu) 
- Ideer til udnyttelse af f.eks. amfiteateret (Ishøj vikinger til 
vikingemarked?) og Regnbuens orkester på Regnbuen. 
 
- Finde alle de markante ting, som adskiller FM fra resten, f.eks. vores 
fantastiske lysindfald i køkkener, store altaner med udgang til terrasse fra 
stort set alle værelser. Og mange flere ideer, så vi kan trække på et ide-
katalog til hver artikel og aktiviteter. 
 
3. Medie strategi (Gennemgående) 
- Ansættelse af en Facebook redaktør, en kommunikations studerende, 
f.eks. fra Journalist højskolen eller KEA. Gæt på timepris, ca. 300,-, 10 
timer om måneden, ca. 40.000,- om året. 
 
- Vi skal indtil videre selv levere basis for historierne og lidt billede 
materiale. Det er vigtigt, at der er godt med billeder til hver historie. 
 



- Hvert indlæg på Facebook skal have klargjort mål for artiklerne, f.eks. 
opskrivningssiden hos KAB, eller en landingpage på vores egen 
hjemmeside www.farum-midtpunkt.dk 
 
4. Dato for næste møde, forsøger med den 3. onsdag i hver måned. 
- Onsdag den 15. april, kl. 19:30 
- Onsdag 20. maj, kl. 19:30 
- Onsdag 17. juni, kl. 19:30 
- Onsdag 19.august, kl. 19:30 
 
NÆSTE MØDE ER ONSDAG DEN 15. APRIL KL 19:30 
 
 


