
 

Kære Udviklingsteam.  

Efter godt et års hårdt arbejde, er vi nu ved at lægge sidst hånd på vores blog, og går i luften inden længe. 

I den forbindelse ønsker vi først og fremmest, at vise jer vores endelig produkt. 

I vores ansøgning tidligere var vores mål at bygge en apoteksblog op, det er nu endt ud i www.apoteksbloggers.dk 

Målet dengang var: 

”Vi kunne godt tænke os at udvikle en blog, hvor vi skriver om apotekets produkter – hovedsageligt hudpleje. Denne 

apoteksblog skal være en uvildig side styret af farmakonomer. Vi har ingen interesse i, at det på nogen måde skal 

være en reklame for hverken vores apotek eller for bestemte produkter. Bloggen skal repræsentere apoteket og 

apotekets produkter på en ny og moderne måde – bloggen skal være et redskab for kunder/potentielle kunder, hvor 

de kan søge information og rådgivning.  

Kort sagt skal bloggen omhandle apotekets mærkevarer, hvor vi selv skriver om dem, og hvor kunder har mulighed 

for selv at bedømme dem. Kunder kan derfor både se hvad vi skriver, samt se andres erfaringer med det pågældende 

produkt. Som udgangspunkt er bloggen lavet til kunder, men vi mener også, at bloggen kan komme 

apotekspersonale til gode (både i skranken og som supplement til fx aftenkurser mm.) 

Derudover vil vi have en fane på bloggen, som hedder ”Spørg os” – her vil læserne kunne spørge om rådgivning til 

specifikke produkter, eller til deres specifikke hudtyper.” 

 

Dette mål er nu nået og vi er stolte af at præsentere bloggen for jer. Vi glæder os til at samarbejde, og få fortalt ud til 

vores medlemmer, at vi nu kommer i luften med vores endelige produkt. Vi har talt med Jens Wiene om evt 

facebook og fagbladet Farmakonomen. Det er vigtigt for os, at der kommer besøgende på siden, og at vi sammen 

kan få delt budskabet om, at der nu er kommet en ny apoteksblog.  Vi er helt opmærksomme på, at der stadig er 

nogle små-justeringer, som skal ordnes inden vi er helt klar – dem skal vi nok få styr på snarest.  Vi er interesserede i 

at vide, hvornår vi kan komme i Farmakonomen, således vi kan planlægge den endelige udgivelse af bloggen.  

 

Når i går ind på bloggen www.apoteksbloggers.dk ser I dette. Vi har lavet korte beskrivelser her, så I kan se hvad det 

går ud på – I er mere end velkomne til at kontakte os med eventuelle spørgsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen Apoteksbloggers; Maria og Mia, Amagerbro Apotek 
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