MOTIV EFERLYSNING
VK-NYHEDSBREV 7
Juli 2019

Kære VIRKSOMME kvinde - Efterlysning og nyt fra web-redaktøren!
Hjemmesiden kunne godt bruge nogen nye motiver, vil du hjælpe?
Med de strenge krav til, hvad vi som forening (og erhverv)* må hente fra og anvende
på filer og på nettet, ville det være godt at have nogle fotos, som du/I vil ”sponsere”
rettighederne til - til foreningens brug.
Det kunne friske hjemmesiden op med noget nyt fra medlemmerne.
Web-red. egne motiver er snart opbrugt, se pt: https://www.virksommekvinder.dk/

Information om foto - krav og motiver til forsiden
Der er mulighed for max. 5 forskellige billeder på forsiden, som danner baggrund for
de max. 5 skiftede tekster.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tværformat og helst ikke for hvide/ lyse motiver (ellers forsvinder teksten).
Årstider og planter (noter plantenavn og evt. måned/ årstid).
Lokalafdelingens seværdighed, natur mv. uden mennesker i nærbillede (noter
stedet og evt. måned/ årstid).
Har du/I nogle korte slogans til nogle af de 5 skiftende tekster?
Modtagne fotos og evt. slogans modtages med tak og gemmes på ”lager” indtil
de anvendes, alt efter situationen og årstiden.
Nogle fotos kan blive anvendt på de relevante undersider evt. Nyhedsbrev.
Når materialet er indsendt har du/ I givet tilladelse til at foreningen må
anvende det (noter om DIT NAVN: Skal påføres? Eller undlades?).
Det kan dog ikke garanteres at alle fotos hhv. tekster anvendes.

Fotos og evt. slogans sendes til foreningen email: info@virksommekvinder.dk

Er det en konkurrence? Er der en præmie?
Ikke umiddelbart. Præmien vil være at det anvendes ☺

NYT på hjemmesiden
•
•

Tilføjelser om til-/fravalg på Landskonference-invitationen, se:
https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=51
Nye menuer til vores 3 samarbejdspartnere under: Partnere - Udvalg.

*Råd om ophavsret til foreninger og erhverv
Foto og illustrationer, der indsættes både i dokumenter og på nettet:
•
•
•

Anvend KUN filer med tilladelse fra ophavsmand/-firma.
Søg efter pressefoto på deres hjemmeside (eller betal for anvendelsen).
Find hjemmesider med gratis foto (evt. skal fotografen nævnes).
Anvend helst egne foto samt egne udfærdigede filer.
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