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Sommerkampagnen og plakaterne til

Tekster:

togstationerne for eReolen.dk og Net-

 Infogalleri tekst/billede. (Udkast)

lydbog.dk er klar.

 Udkast til pressemeddelelse.
 Konceptbeskrivelse.

Gør Sommerkampagnen synlig!
Uanset om I har tilmeldt jer Europlakaterne på togstationer eller ej, har I
mulighed for at opbygge en lokal sommerkampagne, der sætter fokus på eReolen.dk
og Netlydbog.dk.
Markedsføringsmaterialer

Lav en sommerudstilling.
Med sommermaterialerne har I også mulighed for at lave en fysisk udstilling på jeres
bibliotek, der sætter fokus på ebøger og
lydbøger til ferien. Vi har lavet en række
indretningsforslag til en sommerudstilling
på biblioteket.

eReolen.dk og Netlydbog.dk har udarbejdet
en række markedsføringsmaterialer, som
sætter fokus på anvendelsen af de elektroniske medier fra mobile enheder med temaet: Tag ebøger og netlydbøger med på
rejsen.

Alle markedsføringsmaterialerne finder I
som trykklare eller digitale filer på
https://ereolen.dk/presse eller
https://netlydbog.dk/presse
Trykklare filer:
 Plakaterne med QR-koder til stationerne.
 Sommerplakat (A3).
 Postkort (A5).
 3 x Vejledningshandout til eReolen.dk.
 1 x Vejledningshandout til Netlydbog.dk.
Elektroniske materialer:
 PowerPoint til væg med QR-koder.
 Webbannere.

Alle billederne med indretningsforslag kan
ses på eReolens blog via
http://www.projekteboeger.dk/markedsfori
ng/billedgalleri/
I kan vælge, om I vil trykke nogle af de
plakater, som også kommer til at hænge på
togstationerne, eller om I vil anvende det
PowerPoint-show, som vi har lavet som et
billigere alternativ.

Hvis I finder på nogle sjove og anderledes

meget gerne give deres kunder noget un-

udstillingsmiljøer, som I har lyst til at dele,

derholdning til rejsen her og nu. Derfor vil

er I meget velkomne til at lægge billeder af

medlemmer af + More modtage en mail i

jeres udstilling ud på ereolens blog via

juli måned om, at de kan downloade en

kommentarfeltet på:

ebog eller lydbog via ereolen.dk eller Net-

http://www.projekteboeger.dk/markedsfori

lydbog.dk inden de starter deres togrejse –

ng/billedgalleri/

enten hjemmefra eller via plakaterne på
togstationerne.

Trykte materialer
eReolen.dk og Netlydbog.dk har desværre
ikke mulighed for at trykke alle de fysiske
materialer. Men vi vil trykke et oplag af
sommerplakaterne i A5-format og sende
rundt til jer i løbet af næste uge.
Plakater på togstationerne.

Samarbejde med Fona
Som led i sommerkampagnen er der også
indgået aftale med Fona butikkerne om, at
de i forbindelse med demonstration af PC,
MAC, tablets, smartphones mv. i butikkerne
kan vise eReolen.dk og Netlydbog.dk og
uddele vejledninger til de to services.

351 plakater bliver hængt op rundt om i
landet. Plakaterne vil blive fordelt på stationerne i de 42 kommuner, hvor bibliotekerne har ønsket at deltage i kampagnen
på togstationerne.
Vi har vedhæftet en oversigt over de tilmeldte biblioteker og fordelingen af plakaterne på togstationerne i de enkelte områder.
Plakaterne vil blive hængt op d. 2. juli og
taget ned igen d. 29. juli 2012. Det er firmaet Clear Channel, som står for opsætning og nedtagningen af plakaterne.
I kan følge kampagnens effekt i jeres
kommune via administrationsmodulet til
eReolen.dk og Netlybog.dk, hvor I under
”Udlånsoversigt” kan følge udlånene af de
enkelte titler.
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DSB +More
I forbindelse med kampagnen for eReolen.dk og Netlydbog.dk på togstationerne
rundt om i landet, har vi yderligere fået
mulighed for at synliggøre eReolen.dk og
Netlydbog.dk via DSB’ +More. +More vil
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