
Kommunikation og markedsføring er noget, vi alle ved, vi skal arbejde med, men nogle gange 
er det svært at vide, hvor man skal starte – og man kan sidde med spørgsmålene:
• ”Hvordan kommunikerer jeg med både børnefamilier, unge og seniorer på én gang?”  
• ”Har jeg valgt den rigtige kanal, når jeg vil tiltrække flere voksne medlemmer?” 
• ”Er mit budskab knivskarpt?”

Derfor tilbyder vi i samarbejde med Aabenraa Kommune dig et gratis abonnement* på  
platformen Kommunikationshjælp, hvor du får medlemskab til Den store hjælp. Her får du  
input og sparring til netop de spørgsmål, du sidder med, når du skal i gang med din  
markedsføring og kommunikation.

Hvad får du, når du bliver medlem? 
• Personlig adgang til medlemsunivers med artikler, videoer og guides
• Adgang til lukket Facebookgruppe, hvor du kan sparre med andre medlemmer
• Gratis hotline til en kommunikationskonsulent, så du altid kan få her og nu-hjælp
• 15 minutters online 1:1-sparring hver måned
• 10 % rabat på ydelser hos Kalb
• Ugens Spørgetime, hvor du hver uge kan stille spørgsmål til skiftende temaer
• Sidemandsoplæring – et digitalt kursusforløb over 12 uger om, hvordan du  

udarbejder din årsplan
• Ingen binding

I medlemsuniverset får du masser af viden om kommunikation og markedsføring samlet ét 
sted, hvor du selv kan gå på opdagelse – og har du brug for et ekstra sæt øjne, kan du for  
eksempel hver uge deltage i Ugens Spørgetime og hver måned få 1:1-sparring.

Tilmeld dig din gratis prøveperiode

Venlig hilsen

Kalb

*Din gratis prøveperiode gælder året ud (frem til den 31-12-2021) og udløber automatisk. 
Bag Kommunikationshjælp står Kirsten von Wildenradt og Marianne Rosalie Kalb, der sammen ejer virksomheden KALB. 
Sammen med vores hold af kolleger har vi siden 2007 rådgivet mere end 500 virksomheder. Du kan læse mere om os på www.kalb.dk 
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