Indhold med indhold
Idébank til kirkens medier

Der er brug for kirken og dens
budskaber
I en tid med heftig kamp om menneskers tid
og opmærksomhed, er der særligt brug for
stærk og relevant kommunikation fra kirkens side. Kvalitetsindhold, der kommunikerer, hvad kirken har at tilbyde ind i menneskers hverdag og det aktuelle samfund. Det
er en fælles udfordring. Nu kan dit provsti
blive del af en fælles løsning.
Aktuelt indhold med grydeklare
artikler
Godt indhold skriver ikke sig selv. Det kræver tid og færdigheder at gå i dybden. Med
denne løsning bliver I en del af et interessenetværk, som giver jer adgang til kvalitetsindhold, som I kan bruge i jeres medier. En
fælles løsning, der frigiver tid, letter hverdagen, og sikrer jer muligheden for altid at
have relevant og aktuelt indhold. Også når I
har travlt med andre ting.
Gør indholdet til jeres eget
Indholdet er klar til brug som det er, og
kommer med tips til, hvordan I med få trin
kan give det lokale vinkler, hvis I ønsker det.
Få adgang til kvalitetsindhold om fx kirkens
diakonale rolle – børns tro – eksistentielle
podcasts – 10 gode grunde til at være medlem af folkekirken – unge og tro – sjælesorg
og allehelgen og meget mere.

Det får I med ”Indhold med indhold”:
Grundpakke med fast indhold til hjemmesiden om
dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og når livet
er svært.
Idébank med masser af fx artikler til hjemmeside,
nyhedsbrev og kirkeblad, pressemeddelelser, opslag til sociale medier m.m. – klar til brug på jeres
egne medier.
Løbende nyt: Vi opdaterer løbende indholdet og informerer jer ca. 10 gange årligt om nyt i idébanken.

Skal I være med?
Kontakt Rikke Bøgh på rb@dkm.dk eller Søren Johan
på sj@dkm.dk eller ring på tlf. 87403700 for at høre
mere om, hvordan løsningen kan hjælpe jer.

Fælles pris for hele provstiet
75.000 kr. inkl. moms. pr. år til brug i alle sogne.
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