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Bemærkninger til hvervefolderen
Folderen bestilles i frivilligportalen ligesom man bestiller
andet materiale fra Hjerteforeningen.
Man kan ikke vælge klub i folderen. I stedet kan man
vælge klub, når man bliver budt velkommen i en
velkomstmail som sendes ud til alle nye medlemmer, når
indmeldingen er modtaget og medlemskabet oprettet.
1: Teksten er kortfattet og ”til sagen”, fordi folderen ikke er
en informationsfolder, men et værktøj der skal bruges af
frivillige til at indmelde nye medlemmer.
2: Udfyldes ”Ring mig op” bliver personen ringet op for at
tale om medlemskab. Det er udvalgte medarbejdere i
Hjerteforeningens telemarketingafdeling der ringer op.
Hvis ikke telefonen bliver taget første gang, ringes op
yderligere fire gange med et par dages mellemrum.
3: Hjertepatienter og pårørende til hjertepatienter kan få et
halvt års gratis medlemskab. Når prøveperioden udløber,
bliver medlemmet automatisk opkrævet kontingent for
næste periode.
4: Samtidig med sin indmeldelse kan man bede om at
blive kontaktet af Hjertelinjen. Man vil så både blive meldt
ind og ringet op af Hjertelinjen.

5: Udfyldning og indsendelse af hvervefolderen er en
”rigtig” indmelding, og man vil modtage en rykker, hvis ikke
man betaler kontingentopkrævningen. I sidste ende gør
Hjerteforeningen dog ikke andet end at slette
medlemskabet, hvis man ikke betaler.
6: Det er fuldt lovligt, at du på vegne af Hjerteforeningen
bruger folderen til at nedskrive og poste
indmeldingsoplysningerne. Det bekræfter
Hjerteforeningens databeskyttelsesrådgiver.
7: Hvis man ønsker at give et månedligt beløb, kan det ske
ved at blive ringet op af telemarketingafdelingen, og blive
tilmeldt Betalingsservice.
8: Der bruges en særlig kode ved oprettelsen af
medlemmet, sådan at vi kan følge hvor mange
indmeldelser der sker via folderen.
9: I første udgave af folderen kunne man tilmelde sig
Betalingsservice. Den mulighed er fjernet i efterfølgende
oplag for at gøre folderen mere simpel.
10: Perforering og klister: Folderen kan lukkes som en
konvolut ved at fugte kanten. Desuden er kanten
perforeret, så den indsendte ”konvolut” er let for
medlemsservice at åbne.

