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Hvad er MinForening? 
 
MinForening er en gratis app og foreningssystem for foreningen og vores medlemmer, som gør 
det nemt at være leder, kasserer, træner, instruktør, medlem, forælder og frivillig i foreningen. 
Appen tilbydes gratis for os mod at vi ser en klikbar annonce ved åbning af appen. Denne 
annonceplads kan blive jeres! Læs mere om MinForening på www.minforening.dk. 

Generelle fordele ved annoncering på MinForening? 
 

 Fast pris pr. visning og pr. klik - uanset branche 
Hos MinForening er annoncepriserne ikke baseret på konkurrencen om online annoncepladser, 
som man kender det fra sociale medier og søgemaskiner. Her betaler I en fast lav pris på 0,25,- 
pr. visning og 0,- pr. klik. Klikfrekvensen(CTR) afhænger af annoncetypen, men er gennemsnitlig 
5%. Dette betyder en gennemsnitlig pris pr. klik på 5,-. MinForening er derfor prismæssigt en billig 
og gennemskuelig annonceløsning. 
 

 Sikkerhed 
Udover prisen er der hos MinForening stort fokus på, at annoncørerne kan føle sig trygge i sin 
markedsføring. Derfor bliver I ikke sammenstillet med modstridende kommunikation eller 
konkurrenter, hvilket ofte forekommer på sociale medier. I kan således føle jer trygge ved, at jeres 
budskab står stærkest muligt og bakkes op af MinForenings formål om at skabe et velfungerende 
lokalt foreningsliv. 
 

 Brandværdi 
MinForening gør det nemt for hele familien at have et aktivt foreningsliv. Herudover erstatter 
MinForening brugen af sociale medier i foreningers interne kommunikation og sikrer dermed digital 
tryghed i det danske foreningsliv. Derfor er en annonceplads med til at styrke jeres CSR-profil, 
image og renommé, hvilket samlet øger jeres brandværdi. 

Ekstra fordele ved annoncer direkte til foreningen! 
 
Ønsker I at øge synligheden i vores forening, så har I muligheden med MinForening. 
 
Udover de generelle fordele ved annoncering på MinForening, kan I ved annoncering direkte til 
vores forening skabe en synergieffekt ved at tilføje en online tilstedeværelse i foreningen. Dette 
medvirker at I kan: 
 

 Øge andelen af medlemmer, som har jer “top of mind” 
Når I både er synlige i foreningen med diverse offline reklamer og digitalt i MinForening-appen, 
øger I jeres sandsynlighed for at blive den virksomhed, som medlemmer tænker på og dermed 
anvender indenfor jeres branche. 
 

 Styrke jeres CSR-politik yderligere 
Som sponsor i en forening øger i jeres CSR-politik og dermed brandværdi. Med synlighed i 
foreningen på tværs af platforme, øger i værdien af jeres sponsorat på disse punkter. 


