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Medlemssider hos FDIH - jeres gratis brand-platform 
 
Medlemssiderne bliver set af mange besøgende på fdih.dk, og vi ønsker at øge kendskabet til netop jeres 
virksomhed blandt alle besøgende – medlemmer og ikke medlemmer af FDIH, for der igennem at styrke 
dansk e-handel. Du har 5 muligheder for at øge kendskabet til din virksomhed på Medlemssiderne: 
 
OM OS:  
Siden er jeres visitkort på www.fdih.dk Alle vores medlemmer har denne side. Her kan I: 

• Uploade jeres logo eller anden visuel identitet 

• Sørge for at kontaktinformationer er korrekte, så det er let at komme i kontakt med jer 

• Tilføje op til 10 kompetencetags, som giver besøgende hurtigt overblik over, hvad I er eksperter i.  

• Beskrive hvem I er 

• Evt. tilføje video 
 
CASES: 
På siden OM OS fortæller I, hvem I er og hvad I kan. På siden CASES understøtter I beskrivelsen på siden 
OM OS ved eksempler og kundecases. I kan indsætte alle de cases I vil. På siden kan I: 

• Skrive en fangende overskrift  

• Beskrive jeres case 

• Tilknytte en eller flere kompetencetags fra OM OS siden, som den enkelte case opfylder 

• Tilføje billede. Undlader I dette vil det være jeres logo, der ses i oversigten, men selve siden med 
tilbuddet er ren tekst 

• Tilføje video 

• Tilføje pdf  
 
MEDLEMSTILBUD: 
I kan nu selv tilføje og slette medlemstilbud. Alle besøgende kan se beskrivelsen af jeres tilbud, mens kun 
medlemmer, der logger ind, kan se hvordan de får glæde af tilbuddet. Derved er det kun andre medlemmer 
af FDIH, der får glæde af jeres medlemstilbud. På siden kan I: 

• Skrive en fangende overskrift. Det er en god idé her at skrive, hvad I tilbyder. Eks. Få 10% rabat på 1 
års forbrug… 

• Beskrive jeres tilbud yderligere 

• Tilknytte en eller flere kompetencetags fra OM OS siden, som det enkelte tilbud opfylder 

• Tilføje billede. Undlader I dette vil det være jeres logo, der ses i oversigten, men selve siden med 
tilbuddet er ren tekst 

• Tilføje udløbsdato. Når tilbuddet udløber kan det ikke længere ses af besøgende, men det skal 
fjernes manuelt af jer 

• Tilføje video 

• Tilføje pdf  

• Tilføje tekst til dem, der logger ind for at få mere viden om tilbuddet. Kan være, hvem der skal 
kontaktes, at der eks. skal skrives noget særligt i overskriften mv. 

• Tilføje Promotion kode 

 
NYT FRA OS: 

På siden her kan I skrive korte nyheder eks. produktlanceringer, pressemeddelelser, navnenyt mv. 
På denne side kan I: 

• Skrive en fangende overskrift 

• Tilknytte en nyhedskategori 

http://www.fdih.dk/
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• Beskrive jeres case 

• Tilknytte en eller flere kompetencetags fra OM OS siden, som den enkelte case opfylder 

• Tilføje billede. Undlader I dette vil det være jeres logo, der ses i oversigten, men selve siden 
med tilbuddet er ren tekst 

• Tilføje udløbsdato. Når denne dato nås fjernes den fra jeres side, men I skal selv fjerne den 
manuelt 

 
VORES EVENTS: 
Holder I konference, et webinar el. lign. kan I oprette en kort teaser for eventet på siden her.  
På siden kan I: 

• Skrive en fangende overskrift 

• Linke til siden, med en nærmere beskrivelse af eventet 

• Skrive hvem der er arrangør af eventet 

• Indsætte dato for eventet 

• Indsætte tidsrum hvori eventet holdes 

• Skrive hvor eventet bliver holdt 

• Skrive kort beskrivelse af eventet 
 

Sådan får du adgang til jeres medlemssider: 
Alle medarbejdere hos jer, der har en profil på mitFDIH kan oprette og redigere indholdet på jeres 
medlemssider.  
For at komme i gang skal du: 

1. Logge ind på mitFDIH 
2. Klikke på fanen ”Min virksomhed” 

 
Har du IKKE en profil på mitFDIH, klikker du her – det tager ca. 1 minut: https://www.fdih.dk/mit-fdih  
 

Hvordan får andre besøgende besked om jeres cases, tilbud, nyheder og events? 
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at synliggøre jeres indhold på tværs af alle FDIH-kanaler.  
 
WEBSITE: 
Som det første bliver de tre seneste medlemmer, cases, tilbud og nyheder vist på forsiden af fdih.dk med 
link til én samlet side, hvor alt indhold fra alle medlemmer er tilgængeligt for alle besøgende.  
Alt indhold samles på https://www.fdih.dk/medlemmer 
Events vises i mega-menuen under ”Events” i undermenuen, der hedder ”Eksterne events”. 
 
ONSITE SEARCH: 
I forbindelse med lancering af Medlemssiderne, har vi udviklet vores onsite search, så det er lettere for 
besøgende på fdih.dk at finde specifikt indhold. Søgeresultatet har vi inddelt i hhv. FDIH-Indhold og 
Medlemsindhold. Jo mere relevante og præcise jeres Medlemssider er, jo oftere bliver I set.  
Se eksempel på søgeresultat på ordet Facebook her 

 
NYHEDSBREVE: 
Inden for kort tid vil vi brande cases, tilbud og nyheder fra jer i vores nyhedsbreve som vores 
redaktion finder er i overensstemmelse med ugens ”tema”.  
 

https://www.fdih.dk/mit-fdih
https://www.fdih.dk/mit-fdih
https://www.fdih.dk/
https://www.fdih.dk/medlemmer
https://www.fdih.dk/events?type=Eksterne-events
https://www.fdih.dk/sog?q=Facebook
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Kontakt os endelig, hvis du har input til os ift. medlemssiderne. Du kan skrive til FDIH på 
kontakt@fdih.dk, eller ringe til Micha Hansson på 7225 5605. 

mailto:kontakt@fdih.dk

