Markedsføring
Fanø

Foreningens Formål
Markedsføring Fanø er en forening, som har til formål at markedsføre Fanø på
enhver tænkelig måde og derved også at fremme turismen og øens attraktion.
Bestyrelse
Medlemmerne af foreningen vælger en bestyrelse på den ordinære
generalforsamling. Den nuværende bestyrelse er:
Formand: Karin Haubjerg Larsen, Novasol
Gorm Sigaaard, Galeasen/Wedding Island
Morten Halkær, Rindby Supermarked
Annette Bendixen, Fanø Night & Stay
Sanne Jensen. Kellers Badehotel &
Restaurant
Suppleanter
Louise Haubjerg Larsen, Rødgaard Camping
Mette Berg Jensen, Fanø Gravering

Administration
Markedsføring Fanø har ingen ansatte, men BusinessEsbjerg stiller sekretariats
bistand til rådighed for foreningen.

Medlemskontingent
Markedsføring Fanø har et klart forretningsmæssigt sigte. – Det handler om at skabe
øget opmærksomhed for virksomhederne og øen.
Derfor har vi også skabt et kontingentsystem, hvor der er sammenhæng mellem
størrelsen af kontingentet og
• Det antal stemmer det enkelte medlem har på generalforsamlingen
• De ydelser, som det enkelte har krav på fra foreningen
Det betyder konkret, at hvert medlem har 1 stemme pr 1000,- kr. betalt i
kontingent.

Kontingentsatser
Det enkelte medlem vælger selv, hvilken kontingentkategori man ønsker at tilhøre,
og dermed hvilke ydelser man får for sit medlemskab.
Gældende kontingentsatser pr oktober 2019:
• C medlem
3.000 kr. ex. moms
• B medlem
5.000 kr. ex. moms
• A medlem
10.000 kr. ex. moms
C medlem til 3.000 kr. ex. moms
Modtager foreningens nyhedsbrev
Ret til deltagelse i generalforsamling og medlemsmøder
Visning af events på begivenhedskalendere
Basis præsentation på relevant side på visitfanoe.dk
Mulighed for køb af annonce i Fanø Guiden til medlemspris
Gratis bykort til uddeling
Mulighed for deltagelse i konkrete kampagner
B medlem til 5.000 kr. ex. moms
Modtager foreningens nyhedsbrev
Ret til deltagelse i generalforsamling og medlemsmøder
Visning af events på begivenhedskalendere
Basis præsentation på relevant side på visitfanoe.dk
Mulighed for køb af annonce i Fanø Guiden til medlemspris
Gratis bykort til uddeling
Mulighed for deltagelse i konkrete kampagner
Min. 4 professionelle fotos til de ovenstående medier samt til brug på egen
hjemmeside
Mulighed for deltagelse i presseaktiviteter
A medlem til 10.000 kr. ex. moms
Modtager foreningens nyhedsbrev
Ret til deltagelse i generalforsamling og medlemsmøder
Visning af events på begivenhedskalendere
Præsentation på 3 relevante sider på visitfanoe.dk
Mulighed for køb af annonce i Fanø Guiden til medlemspris
Gratis bykort til uddeling med visning af placering
Mulighed for deltagelse i konkrete kampagner
Min. 8 professionelle fotos til de ovenstående medier samt til brug på egen
hjemmeside
Mulighed for deltagelse i presseaktiviteter

Hvad bliver kontingenterne brugt til?
Basis aktiviteter:
•
Hjemmesiden www.visitfanoe.dk
•
Facebooksiden Visitfanø
•
Aktivitetskalender online og offline
•
Foto- og videoarkiv
•
Fanø Guiden
•
Bykort over Fanø
•
PR for Fanø, dvs. pressebesøg og pressemeddelelser
Ca. 3.000 kr. af medlemskontingentet går til dækning af basisaktiviteterne.
De resterende kontingentindtægter indgår i en kampagnepulje til
marketingaktiviteter.
For yderligere information og indmeldelse i Markedsføring Fanø, kontakt venligst
Poul Therkelsen, tlf.70 26 42 00 eller e-mail pt@visitfanoe.dk

