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Øko-materialer 2016 

 
Alle materialer kan downloades på www.oekologisk-spisemaerke.dk under ”Materialer” 

 
 

 

Generel markedsføring af Det Økologiske Spisemærke  
på spisesteder, i nyhedsbreve, på sociale medier og web. 

 
Logopakke: 
 
Logoerne må bruges til 
markedsføring og 
reklame af Det 
Økologiske Spisemærke 
på spisesteder der er 
godkendt til 
spisemærket i hhv. 
bronze, sølv eller guld. 
 
Download logopakken 
der indeholder alle 
logoerne vist til højre 
her > 

Det Økologiske 
Spisemærke – 
logoer samlet 
 

 

 
 

Logo bronze 
 

 

 
 

Logo sølv 
  

 

 
 

Logo guld 
 

 

 
 

Logo sort/hvid 
 

 

 
 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/189-det-okologiske-spisemaerke-logo
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Download/Samlet_oeko_spisemaerke_logo.png
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Download/Logo_spisemaerke_bronze.zip
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Download/Logo_spisemaerke_soelv.zip
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Download/Logo_spisemaerke_guld.zip
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Download/Logo_spisemaerke_sort_hvid.zip
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Plakat A2: 
Spis økologi fordi  

Del af 
fejringspakken – 
kan ikke bestilles 
særskilt 
 

 

 
 
 

Faktaark: 
Hvor høj øko-procent 
giver de forskellige 
varer? 

Download faktaark 
 
Klik her > 

 

 
 
 

Faktaark: 
Generelle facts om 
økologi i Danmark  

Download faktaark  
 
Klik her> 
 

 

 
 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Faktaark_-_hvor_hoej_oekoprocent.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Faktaark_-_generelle_facts_om_økologi_i_DK.pdf
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Øko Danmarkskort Download kortet 
 
Klik her > 

 

 
 

Postkort: Quiz 
 
Postkortene kan f.eks. 
bruges som pynt, 
oplysning og 
markedsføringsmateriale 
af Det Økologiske 
Spisemærke og 
økologien  

Del af 
fejringspakken – 
kan ikke bestilles 
særskilt 
 

 

 
 

Postkort: Fire 
budskaber  
 
Postkortene kan f.eks. 
bruges som pynt, 
oplysning og 
markedsføringsmateriale 
af Det Økologiske 
Spisemærke og 
økologien 

Del af 
fejringspakken – 
kan ikke bestilles 
særskilt 
 

 

 
 

Postkort: Fra øko-jord til 
bord 
 
Postkortene kan f.eks. 
bruges som pynt, 
oplysning og 
markedsføringsmateriale 
af Det Økologiske 
Spisemærke og 
økologien 

Bestil postkort 
 
Klik her > 
 

 

 
 

 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/PDF/dk-oko-kort_low_resolution.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/544-til-bestilling
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Cases 
 

Case: 
Et køkken fortæller om 
Spisemærkets gevinster  

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 

Case: 
Økologi i undervisningen 
ruster elever til 
fremtiden 

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 

Case: 
Borgerne får mere 
økologi uden ekstra 
omkostninger 

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 
 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_et_køkken_fortæller_om_spisemærkets_gevinster.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_Økologi_i_undervisningen_ruster_elever_til_fremtiden.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_borgerne_faar_mere_okologi_uden_ekstra_omkostninger.pdf
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Case: 
Økologisk mad giver 
vuggestuebørn gode 
oplevelser uden flere 
omkostninger 

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 

Case: 
Det Økologiske 
Spisemærke beriger mad 
og madhåndværk 

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 
 

Case: 
Hospitalspatienter spiser 
mest økologiske i 
Randers 

Download casen  
 
Klik her > 

 

 
 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_Økologisk_mad_giver_vuggestuebørn_gode_oplevelser_uden_flere_omkostninger.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_døs_beriger_mad_og_madhaanvaerk.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_Hospitalspatienter_spiser_mest_økologisk_i_Randers.pdf
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Case: 
Brugerinvolvering 
styrker uddannelsen 

Download casen 
 
Klik her > 

 
 

 
”Kom i gang pakke”  

”Kom i gang pakke”: 
Til køkkenledere og 
beslutningstagere, der 
overvejer at søge Det 
Økologiske Spisemærke 
 
Indhold: 

 Pjecen 'Økologi i 
køkkenet - det kan 
mærkes' 

 Gratis hjælp til Det 
Økologiske 
Spisemærke af Alt 
om kost-rejseholdet 

 Eksempler på hvor 
høj økoprocent 
forskellige råvarer 
giver 

 Postkort til uddeling 
blandt kolleger, 
brugere og ledere 

  

 Læs mere 
  

Klik her > 

 

 
 

 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Nye_materialer_2016/Case_-_Brugerinvolvering_styrker_uddannelsen.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/559-bestil-kom-i-gang-pakken
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Fysiske materialer til markedsføring 
 

Badges: 
Guld, sølv, bronze 

Bestilling 
 
Klik her > 

 

   
 

Bordrytter: 
Guld, sølv, bronze 

Bestilling 
 
Klik her > 

 

 
 

Balloner: 
Guld, sølv, bronze 

Bestilling 
 
Klik her > 

 

 
 

Diplom plakat i guld, 
sølv eller bronze: 
Til spisesteder der har 
opnået Det Økologiske 
Spisemærke 

Diplomerne kan 
downloades og 
udprintes  
 
Klik her > 

 

       
 

 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/544-til-bestilling
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/544-til-bestilling
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/544-til-bestilling
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/545-print-selv
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Badge_guld.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Badge_sølv.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/Badge_bronze.pdf
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/images/Materialer/FVST_BallonGuide.pdf
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Webbannere til markedsføring af spisesteder 
 

Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser i 
forskelligt design. De 
findes i både bronze, sølv 
og guld. Bannerne er i 
jpeg (RGB) og beregnet til 
web. 
 
 

280 x 300 pixels 
 
Download her > 

 

   
 

 
 

Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser - og 
med forskelligt design. 
De findes i både bronze, 
sølv og guld. Bannerne er 
i jpeg (RGB) og beregnet 
til web. 
 
 

160 x 600 pixels 
 
Download her > 
 

 

   
 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
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Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser - og 
med forskelligt design. 
De findes i både bronze, 
sølv og guld. Bannerne er 
i jpeg (RGB) og beregnet 
til web. 
 
 

300 x 250 pixels 
 
Download her > 
 

 

   
 

 
 

Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser - og 
med forskelligt design. 
De findes i både bronze, 
sølv og guld. Bannerne er 
i jpeg (RGB) og beregnet 
til web. 
 
 

446 x 60 pixels 
 
Download her > 
 

 

 
 

 
 

 
 

Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser - og 
med forskelligt design. 
De findes i både bronze, 
sølv og guld. Bannerne er 
i jpeg (RGB) og beregnet 
til web. 
 
 

600 x 240 pixels 
 
Download her > 
 

 

 
 

 
 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
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Webbannerne 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 6 
forskellige størrelser - og 
med forskelligt design. 
De findes i både bronze, 
sølv og guld. Bannerne er 
i jpeg (RGB) og beregnet 
til web. 
 
 

930 x 180 pixels 
 
Download her > 
 

 

 
 

 
 

 
 

Webbanner med Det 
Økologiske Spisemærke.  

600 x 240 pixels 
 
 
Download her > 
 

 

 
 

Webbanner med Det 
Økologiske Spisemærke.  
 

930 x 180 pixels 
 
Download her > 
 

 

 
 

 

  

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
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6 mini-annoncer til tryk 

 
Mini-annoncerne kan 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 5 
forskellige designs i 6 
forskellige størrelser. 
Annoncerne er i jpeg og 
beregnet til tryk.  
 

 

560 x 600 pixels 
 
Download her > 

 

   
 

 
 

Mini-annoncerne kan 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 5 
forskellige designs i 6 
forskellige størrelser. 
Annoncerne er i jpeg og 
beregnet til tryk.  
 
 

320 x 1200 pixels 
 
Download her > 

 

   
 

Mini-annoncerne kan 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 5 

600 x 500 pixels 
 
Download her > 

 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
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forskellige designs i 6 
forskellige størrelser. 
Annoncerne er i jpeg og 
beregnet til tryk.  
 
 

   
 

 
 

Mini-annoncerne kan 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 5 
forskellige designs i 6 
forskellige størrelser. 
Annoncerne er i jpeg og 
beregnet til tryk.  
 
 

1860 x 360 pixels 
 

& 
 
892 x 120 pixels 
 
 
Download her > 

 

 
 

 
 

 
 

Mini-annoncerne kan 
downloades i en ZIP-fil 
der indeholder 5 
forskellige designs i 6 
forskellige størrelser. 
Annoncerne er i jpeg og 
beregnet til tryk.  
 
 

1200 x 480 pixels 
 
Download her > 

 

 
 

 
 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
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Autosignatur til e-mail 

 
Hvis dit spisested har Det 
Økologiske Spisemærke, 
kan du downloade en 
autosignatur til din e-
mail. Vælg bronze, sølv 
eller guld - alt efter 
hvilken variant dit 
spisested har. 
 
 

Download her >  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Annonce til brug på spisesteder 

 
Annonce 297 x 65 pixels 

 
Download her > 

 

 
 

 

 

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail
http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/materialer/543-hent-materialer-til-jeres-hjemmeside-og-e-mail

