
Digital kommunikationspakke 
Kan man både ryge og støtte en røgfri fremtid? 
Med regeringens udspil til en national handleplan mod tobak er vi snublende 
tæt på at nå en milepæl i Danmark. Men der stadig et stykke vej til målet 
om, at ingen børn og unge begynder at ryge i 2030. 

Det er altså nu, vi skal vise, at vi er mange, der vil det samme. For uanset 
om man ryger eller ej, kan de fleste blive enige om én ting:
Børn skal ikke begynde at ryge. 

Del kampagnefilmen den 14. november og i dagene efter
I den nye kampagnefilm, siger vi tak – også til rygerne. Vi siger tak, fordi 
langt de fleste både er hensynsfulde og støtter en røgfri fremtid. For selvom 
man ryger, kan man jo også være forælder, bedsteforælder eller tante, der 
er vigtigere end det at ryge. 

Det har vi lavet en film om, som vi håber, I vil være med til at dele på jeres
sociale medier. Filmen bliver frigivet på Røgfri Fremtids Facebookside den 
14. november og vil køre 2 uger frem. Find den her. 

Grafik og billeder til infoskærme og jeres egne medier
Her kan I hente grafik og billeder, som I er velkomne til at bruge i fx jeres 
nyhedsbrev, på infoskærme og sociale medier. Det vil også være tilgænge-
ligt fra den 14. november. 

Hashtag
Når vi kommunikerer om Røgfri Fremtid, gør vi det altid med #RøgfriFremtid 
og #Planmodtobak. Det må I også meget gerne bruge. Især hvis I er på 
Twitter. 

Forslag til opslag på Facebook, Twitter og LinkedIn
• Vi er partner i Røgfri Fremtid, så vi sammen kan undgå at give  

tobakken videre til vores børn og børnebørn. Vi er nået langt og selv 
dem, der ryger, støtter ambitionen. Det får de tak for i den nye  
kampagne, som du kan se her. 

• Kun sammen kan vi give den næste generation en røgfri fremtid

• Vi siger tak, fordi selv dem, der ryger, bakker op om en røgfri fremtid

• Uanset om vi ryger eller ej, kan vi alle blive enige om en ting:  
vi ønsker ikke, at vores børn begynder at ryge.

Det er NU, vi skal stå sammen!

De bedste hilsner
RøgfriFremtid

Røgfri Fremtid 
Vis jeres støtte til Røgfri Fremtid
offentligt ved at give et like på 
Facebooksiden Røgfri Fremtid. 
Her kan I følge med i kampagnen 
og være med til at vise, at vi er 
mange, der vil en røgfri fremtid.

I må meget gerne opfordre 
kolleger til at følge Facebook- 
siden og engagere sig i bevæ-
gelsen.

#RøgfriFremtid og 
#Planmodtobak
Når vi kommunikerer Røgfri 
Fremtid, gør vi det altid med
#RøgfriFremtid og  
#Planmodtobak.

Det må I også meget gerne 
bruge. Især, hvis I er på Twitter.

https://www.facebook.com/RoegfriFremtid/
http://www.roegfrifremtid.dk/kampagne

