
Skabelon til kursusannoncer for alle kurser under DDS Uddannelse 

 

For at lave en god kursusannonce, som er nem at layoute og få til at se inspirerende og interessant ud, er 

det vigtigt at følge en særlig skabelon for, hvad den skal indeholde. 

Kursusannoncen er opbygget med: 

 Ultra kort appetitvækker: Kurset i 3-6 ord. Kort appetitvækker, der står over overskriften 

 

 Overskrift: Indeholdende navn på kurset 

 

 Kort underoverskrift, der introducerer kurset og opbygger lidt spænding: Længde: ca. 20 ord 

 

 Overblikboks med ikoner: Kursusniveau, startdato, region, alder. (Se det nye MOVE) 

 

 Kursusbeskrivelse, der beskriver kurset: Introducer gerne jeres tema fra start, så det er 

spændende og indbydende. Men sørg for, at beskrivelsen af temaet ikke optager al pladsen. Det er 

vigtigt, at spejderne også får at vide, hvad de kan forvente sig af kurset. En punktopstilling, der 

viser, hvad kurset byder på, er en god ide. Har I meget tekst, er det også en god ide at bruge nogle 

mellemoverskrifter. Det gør det nemmere for læseren at overskue kursusteksten. I kan også lave 

”bokse”, som bryder med brødteksten  

 

 Kursusinfo: Med kursusleder, sted, dato, tilmelding, tilmeldingsfrist, pris, kursusnummer og 

facebook og eller website 

 

Har I forslag til udtrykket i annoncen, så beskriv jeres idé. Tænk på at gøre det så nemt for layouteren som 

muligt. Det er også en god ide at vedlægge nogle gode kursusbilleder i høj opløsning. Billederne, logo og 

grafiske elementer skal ikke sættes ind i kursusannoncen, men skal vedlægges separat, når I sender den 

samlede pakke til os. 

Husk, at jeres annonce skal indeholde alle væsentlige informationer, så den er helt klar til at blive layoutet. 

Samtidig er det vigtigt at holde kursusannoncen i en passende længde, da layouteren ellers kan blive nødt 

til at skære i annoncen. Så overhold retningslinjerne defineret ovenfor. Og så er det jo meget bedre, at I 

selv vælger, hvad for noget information om kurset, I gerne vil have med i magasinet! 

Hvis I er i tvivl om elementer eller opbygning af annoncerne, så tag et kig i den nyeste udgave af MOVE. 
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