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Hvad er Momster?
Momster er et bloggerplatform for danske morbloggere. Det er blevet skabt, så vi kan forene
os i et netværk, hvor vi kan inspirere og lære af hinanden.
Reklameindlæg
Udover det vil der være mulighed for at få tilbudt produkter til test - alt afhængig af hvor
stort et reach din blog har i forhold til trafik og følgere på some-kanaler.
Gratis
Alle mødre er velkomne på Momster, så det er du selvfølgelig også. Det er super nemt at få
oprettet en blog, og det er ganske gratis.
Trafik
Din blog er din egen, men er koblet til momster netværket. Når du udgiver et nyt indlæg,
kommer det på forsiden af Momster, som har en etableret følgerskare og læsere. På den måde
får du trafik fra dag et, og kan også samtidig sende dine læsere videre til de andre i
netværket.
Opsigelse
Den dag du ikke vil være en del af momster længere, skriver du en mail til os. Så får du din
blog downloadet ned i en fil, du kan tage med videre. Så længe du ikke er midt i en
kampagne, kan du opsiges indenfor en uge.
Filosofi
For at være med i Momsters netværk er det vigtigt, du følger Momsters filosofi. Og den er, at
du respekterer netværkets funktion, hvad angår reklamer både på din blog og dine somekanaler. Helt specifikt betyder det, at du ikke må sige ja tak til virksomheder, der vil lave
blogsamarbejde med dig - men videresender henvendelserne til Momster teamet. Dette siger
vi ikke for at tage samarbejdet fra dig (for du vil altid være førsteprioritet til dem, du
videresender), men det er for, at vi netop kan bruge Momster netværket, så flere får noget ud
af det - hvilket i sidste ende også gavner dig.
Eksklusion
Du skal ikke underskrive noget, men brugerbetingelserne på Momster er, at du respekterer
netværkets filosofi. Hvis ikke du følger den, er det hverken hensigtsmæssigt for dig eller os,
at du er en del af Momster, og du kan derfor blive ekskluderet. Andre grunde til eksklusion:
- hvis du opretter en blog og ikke bruger den, men lader den stå inaktiv.
- hvis du blot bruger Momster som en platform for at reklamere for en ekstern virksomhed.
- hvis du bruger det som en platform, hvor du bagtaler, bliver politisk, religiøs eller på nogen
måde bryder straffeloven.
- ekstreme samarbejdsvanskeligheder.
Der vil naturligvis altid komme en advarsel før, der sker en eksklusion.
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