
Nu kan I få en nem og fl ot hjemmeside hos YouSee. Vi har lavet en professionel løsning specielt for foreninger. 
Vi kalder den YouSee Foreningsweb. Løsningen er nem at bruge for både bestyrelsen og jeres beboere.

YouSee Foreningsweb
Vi opbygger jeres nye hjemmeside i samarbejde med jer. Vi fl yt-
ter indholdet af jeres nuværende hjemmeside med, sammen med 
jeres logo, farver og skri� typer. Here� er hjælper vi jer med at holde 
siden vedlige med nyheder og vigtige opdateringer til beboere. 

I får:
• En fl ot og brugervenlig hjemmeside
• Nem vedligeholdelse og lave omkostninger
• Hjælp og support til løbende dri�  og opdateringer

En køreklar løsning
Man behøver ikke have nogen særlig erfaring med hjemme-
sider for at bruge YouSee Foreningsweb. I får de værktøjer og 
den hjælp, I skal bruge til at opbygge en en fl ot hjemmeside med 
forside og undersider. 

Den bliver let at bruge i det daglige, til bl.a.:
• Kalenderstyring – hvad sker der i foreningen hvornår?
• Tilmeldinger – til havedage, sommerfester, osv.
• Bookingsystem – til reservation af fællesrum og festlokaler
• Fællesdrev – til fælles foreningsdokumenter
• Nyhedsbreve – til udsendelse af jeres nyheder på mail
• Administration af ventelister

Fri support og hjælp
Vi lader jer ikke stå alene tilbage, når hjemmesiden er lavet. I kan 
altid ringe, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp til f.eks. at lægge 
nyt materiale eller billeder på siden.

Sådan kommer I i gang
Når I har bestilt, får I en opstartspakke. Så har I fra start en hjem-
meside, der passer til jeres forening. Når hjemmesiden er klar, til-
byder vi jer uddannelse af to personer enten via telefon eller hos 
YouSee. Alt e� er, hvad der passer jer bedst. 

Få mere at vide eller få et tilbud på YouSee Foreningsweb. Ring til 
os på 29 90 62 40 eller skriv til kontakt@foreningsweb.dk.

Se en demo af løsningen og andre brugere på foreningsweb.dk

Få en professionel hjemmeside der er nem at holde
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Over 100.000 husstande 
bruger allerede YouSee 
Foreningsweb


