INDKALDELSE AF FORSLAG – UDVÆLGELSE AF PARTNERE TIL UDFØRELSE AF AKTIVITETER SOM EUROPE
DIRECT-CENTRE

Bilag 4: Generelle retningslinjer om minimumsstandarder for
onlinetilstedeværelse
Partneren skal sikre EUROPE DIRECT's obligatoriske onlinetilstedeværelse på de sociale medier.
Partneren kan også sørge for udvidet onlinetilstedeværelse, dvs. sociale medier kombineret med en
webside eller et websted.
Der kræves kun en webside, hvis partneren har sit eget websted. EUROPE DIRECT's webside skal i
så fald hostes på partnerens websted.
Der kræves ikke noget selvstændigt websted.
Europa-Kommissionen kan give yderligere vejledning om indholdet og den visuelle identitet, hvis den
finder det passende. Partneren bør rette sig efter denne vejledning.
Der gælder følgende minimumskrav:
1. Sociale medier:





Anvend en forretningsside, eller fremhæv dit brand på din konto/side afhængigt af de valgte
sociale medier.
Placer EU-flaget i øverste hjørne på siden/kontoen.
Tilføj et link til webstedet for Europa-Kommissionens repræsentation i dit land.
Angiv ajourførte oplysninger om EU, som er tilpasset lokale behov.

2. Internettet:


Webside:
- Den enhed, der hoster EUROPE DIRECT, bør vise EU-flaget på et meget fremtrædende
sted på hjemmesiden og angive følgende tekst under logoet:
Vil du vide mere om EU og være med til at diskutere EU's fremtid?



Webside og websted:
- Placer EU-flaget i øverste hjørne på webstedet/websiden.
- Tilføj et link til webstedet for Europa-Kommissionens repræsentation i dit land.
- Angiv ajourførte oplysninger om EU, som er tilpasset lokale behov.

Tilføj følgende oplysninger til dine sociale medier og din/dit eventuelle webside/websted, og angiv
teksten i kursiv:
Hvem er vi

EUROPE DIRECT i XXX er medlem af Europe Direct-netværket i Danmark, som igen er en del af en EUomspændende gruppe af centre. Centrene gør EU tilgængeligt for de lokale borgere og får dem til at deltage i
debatter om EU's fremtid. Netværket administreres af Europa-Kommissionen.
Du kan stille os spørgsmål om EU's politikker, programmer og prioriteter og medvirke i arrangementer om EU's
fremtid.
Vi tager også ud på skoler, hvor vi holder oplæg, diskuterer EU og uddeler officielle publikationer.
Alle vores tjenester er gratis for de pågældende borgere.

INDKALDELSE AF FORSLAG – UDVÆLGELSE AF PARTNERE TIL UDFØRELSE AF AKTIVITETER SOM EUROPE
DIRECT-CENTRE
Bemærk venligst, at vi ikke kan yde juridisk rådgivning eller fortolke EU-lovgivningen.
Få mere at vide om centrene i EU's medlemsstater, herunder Danmark, ved at klikke her (the EC will send a link
to the successful applicants leading to the EUROPA website).
Kontakt os
EUROPE DIRECT XXX
Adresse: xxx
Telefon: xxx
E-mail: XXX@xxx.dk
Åbningstider (eksempel)
Mandag: 08.00 – 17.00
Tirsdag 12.00 – 16.00
Sociale medier
xxxxxx
Webside/websted (hvis relevant)
Xxxxxx

