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God kommunikation i foreningen Majbritt Lund Hent PDF En inspirerende håndbog til alle, der arbejder med
kommunikation for en frivillig forening – hvad enten det er i medlemsbladet, gennem pressen eller på

hjemmesiden.

Bogens råd giver på kort tid et bedre resultat med foreningens kommunikation. Læseren bliver klædt på til at
kontakte de relevante journalister og vinkle foreningens historier, så pressen bider på.

For mange foreninger er medlemsbladet det flagskib, der holder sammen på medlemmerne. Derfor kan et godt
blad være med til at tiltrække og bevare medlemmer, og derfor beskriver Majbritt Lund, hvad der skal til for

at lave et spændende medlemsblad, som er relevant læsning for foreningens medlemmer.

Men også hjemmesiden, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook er stadigt vigtigere
kommunikationsveje. Og det er både hurtigere og billigere. Bogen beskriver, hvordan kommunikationen kan

bruges og bredes ud over flere medier.
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