
   PRESSEHÅNDTERING & MARKETING
      

   Værktøjer der kan understøtte jeres arbejde med kommunikation, brand og styrke forbindelsen 
         mellem kommunikation og fundraising.

ANVENDELSE 
Annoncer på Google og søgemaski-
neoptimering til at skabe øget salg i 
vores webshop. Vi ”ejer” ordet regn-
skov og kombinationer hermed. Det 
giver os internettrafik fra de rigtige 
mennesker. 
MULIGHEDER
Øget salg og en masse data som vi 
kan bruge generelt til at målrette 
vores kommunikation og ramme 
målgruppen endnu bedre og der-
med billigere.
BEGRÆNSNINGER
Det dur ikke til budskaber folk ikke 
leder efter, men til dem som i forve-
jen leder efter det, vi tilbyder.

      ANVENDELSEN I PRAKSIS
        CISU har spurgt sine medlemmer om deres erfaring med anvendelsen af en række digitale værktøjer. 
         ADRA Danmark > MyNewsDesk & Via Ritzau | Verdens Skove > AdWords | PlanBørnefonden > Meltwater, Retriever, Ritzau

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Værktøjet har gjort det muligt for 
os at nå ud til de medier, som vi på 
forhånd har defineret som værende 
interesserede i vores historier. Vi 
har fx sendt en nyhed ud onsdag, og 
søndag har vi kunnet se historien i 
de relevante medier.

HVEM VIL I ANBEALE DET TIL?
MyNewsDesk har sådan set været 
fint nok at bruge, men vi har valgt at 
bruge Ritzau fremover, og umiddel-
bart finder deres brugerflade meget 
nem og intuitiv. 
 
HVAD KOSTER DET JER?
MyNewsDesk har kostet 25.000 kro-
ner inkl. moms årligt. Ritzau koster  
30.000 kroner inkl. moms.

ANVENDELSE
Udsende nyheder og pressemedde-
lelser. 

MULIGHEDER
MyNewsDesk: Nemt at sende ud, 
monitorere og analysere. Nemt for 
folk at melde sig til og fra. Nyhedsa-
larmer. Nemt at søge i.
Via Ritzau: Dynamiske pressemed-
delelser, god distribution og reach 
til medier, stor kontaktbase og 
overskuelig statistik.

BEGRÆNSNINGER
MyNewsDesk - ikke så godt user 
design. Prisen på begge er høj.

DIGITALE VÆRKTØJER

Fra medlem til medlem

MyNewsDesk & Via Ritzau

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
En enorm kommerciel værdi som 
har skabt en af de NGO-webshops 
med størst omsætning. Vi har også 
nogle gode skov-produkter og det 
er jo ikke alle NGOer, der kan sælge 
chokolade og designprodukter, etc. 

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Hvis man har nogle meget konkrete 
og præcise tilbud, som kan ramme 
søgeord folk bruger meget: Fx ”jule-
gaver” er det rigtig godt. Det virker 
ikke til mindre populære søgeord 
som ”tuberkolose ” eller ”oprin-
delige folk”. Der skal være en stor 
trafikmængde før det kan svare sig. 
 
HVAD KOSTER DET JER?
Tid. Man kan selv vælge hvor meget 
man vil forbruge  
for.

ANVENDELSE
Før fusion - Retriever, men nu Melt-
water, pga. ønske om større sparring 
omkring mulighederne ved udnyt-
telsen af medieovervågningen, såvel 
som pris. Vi har også abonnement 
hos Ritzau vi bruger til at udsende 
pressemeddelelser.
MULIGHEDER
Følge med i medieomtalen af os selv 
og emner, vi har defineret som re-
levante. Meltwater samler overblik 
over presseomtale til fx afrapporte-
ring til bestyrelsen. Presserummet 
hos Ritzau bruger vi, når vi vil ud 
med en enslydende og samtidig 
kommunikation.

BEGRÆNSNINGER
Svært med tilfredsstillende overblik 
over tv, radio og podcasts, og uge- 
magasiner. Aftaler med lang opsigel-
sesperioder og ofte priser uden for 
NGOers normale råderum.
HVILKEN VÆRDI HAR DE SKABT 
FOR JER?
Samlet indblik, værdi for bestyrelse 
med indsigt, benchmarking ifht. 
konkurrenter. Vi kan selv definere 
journalistmålgruppen.
HVEM VIL I ANBEFALE DEM TIL?
Organisationer, der ønsker et system 
med stor mulighed for selv at op-
sætte og customize sin overvågning.
GODE RÅD TIL FORHANDLINGER?  
Bed om NGO-rabat. Gør det tydeligt 
for firmaerne, at behovet for en 
NGO ofte er anderledes end for en 
virksomhed.

CISU har samlet medlemsorganisationers erfaringer med en række digitale værktøjer, som de har fundet 
nyttige og gode i udviklingssamarbejdet, og for deres egen organisering. Forhåbningen er, at dette katalog kan 
være en hjælp for andre medlemmer til at komme i gang med at anvende smarte digitale værktøjer.
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