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… små tog – stor hobby! 

 

 
 
Til DMJU's 
medlemsklubber     Januar 2017 
 
Markedsføring – Vi har brug for hjælp 
 
Udstillingen Modeltog for Alle 2017 i Køge nærmer sig med raske skridt, og DMJU er i fuld 
gang med markedsføringen. Det er vigtigt at vi sikrer så mange besøgende til Køge hallerne 
som muligt, og gerne mange flere end de næsten 3000 gæster vi havde i 2015. Vores hobby 
har brug for flere aktive udøvere, og mange af vores klubber for flere medlemmer – og 
modeltogsforhandlerne har brug for flere kunder! 
 
DMJU benytter alle de klassiske markedsførings tiltag som vi overhovedet har økonomi til: 
 ● Lokal annoncering 
 ● Lokal presse 
 ● Mere end 180 radio spots i Radio Køge 
 ● Uddeling af fribilletter (til børn) og opsætning af plakater i lokalområdet 
 ● Store bannere ved Køge hallerne i perioden op til udstillingen 
 
Men vi har brug for meget mere! Vi appellerer derfor til medlemsklubberne – og naturligvis 
særligt dem i lokalområdet, dvs. Storkøbenhavn og Øst- og Midtsjælland – om at hjælpe til. 
 
Hvad kan I gøre? 
Vi sender jer nogle plakater og nogle fribilletter, og beder Jer om at få sat dem op i Jeres lokal 
område fra omkring 20. marts og fremefter. Biblioteker, supermarkeder, tankstationer og 
mange andre detail forretninger plejer gerne at ville hænge en plakat op, hvis man spørger 
pænt. Fribilletterne kan ligge de samme steder. En anden rigtig god idé er at besøge 
børnehaver og aflevere en stak fribilletter (og en plakat), så får børnene dem med hjem til far 
og mor, og så er et besøg så godt som sikret. 
 
Vi har masser af plakater (også nogle større 50 x 70 cm) og masser af fribilletter – så bestil 
bare nogle flere når I har opbrugt den første leverance. Jo flere vi udleverer, jo flere besøg får 
vi helt sikkert. 
 
Vi siger på forhånd tak for hjælpen. 
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