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Hvad er Momster?
Momster er et bloggercommunity for kvinder, der har børn eller er i gang med at få børn. Det
er skabt, så mødre kan forenes, inspirere og lære af hinanden.
Gratis
Alle kvinder der har børn eller venter barn, kan få en blog på Momster, og det er gratis.
Premium- eller basisblogger
Man begynder altid som basisblogger, men kan altid anmode om at blive premiumblogger
afhængigt af niveauet på din blog. Beslutningen tages af Momsterkontoret og dannes på
baggrund af flere parametre såsom trafik, volumen af indlæg og bloggens visuelle udtryk.
Trafik
Din blog er fuldstændig din egen, men er koblet til Momster-netværket. Når du udgiver et nyt
indlæg, kommer det på Momster.dk, som har en etableret følgerskare. På den måde får du
trafik med det samme, og med tiden kan du også sende din trafik videre til andre blogs i
netværket, mens du selv løbende modtager.
Eget domæne
Det er gratis at få en .momster.dk blog, og du skal ikke betale for pladsen, du anvender til at
blogge. Men ønsker du at have dit eget domæne, skal du selv købe det gennem Unoeuro og
betale for det en gang årligt. Du står selv for fornyelse, dette er ikke Momsters ansvar.
Copyright
Du skal eje det indhold, du lægger op eller have tilladelse til at bruge de. Dette er
udelukkende dit ansvar og ikke Momsters.
Rettigheder
Alt materiale (billeder, tekst etc) du lægger op på din blog, er dit eget. Men alt du lægger op,
mens du er i Momster-netværket, har Momster rettigheder og tilladelse til at benytte til både
interne og eksterne udgivelser samt markedsføring.
Reklameindlæg
Der er mulighed for, at Momster tilbyder dig produkter til test, alt afhængig af hvor stort et
reach din blog har i forhold til trafik og følgere på dine some-kanaler. Får du direkte
henvendelser fra virksomheder, forpligter du dig til at sende dem videre til Momsterteamet og
afvente godkendelse på at lave samarbejdet. Det er vigtigt, du respekterer netværkets politik,
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hvad angår reklamer både på din blog og dine some-kanaler. Helt specifikt betyder det, at du
ikke tager imod tilbud fra virksomheder, der vil indgå blog-samarbejde med dig, men
videresender henvendelserne til Momsterteamet. Dette er ikke for at tage samarbejdet fra dig,
da du altid vil være førsteprioritet til dem, du videresender - men for at flere får noget ud af
det, hvilket i sidste ende også gavner dig. Dette gælder også for affiliate link.
Momstertest
Er du udvalgt til at teste produkter, forpligter du dig til at efterleve retningslinjerne i det brief,
du modtager forud for testen. Du må ikke slette opslag på din blog, der er udgivet i
forbindelse med en test, og du må ikke sælge produkter, du modtager, inden for minimum
seks måneder fra modtagelse.
Opsigelse
Den dag du ikke ønsker at være en del af momster, sender du os en mail. Så får du din blog
downloadet ned i en fil og sendt til dig på mail, så du kan tage den med videre. Så længe du
ikke er midt i en kampagne, kan du opsiges inden for to uger. Så snart du er opsagt fra
Momster-netværket, har selv ansvaret for at få en ny blog oprettet og opsat.
Eksklusion
Betingelserne for at være en del af Momster er, at du respekterer netværkets politik. Hvis
ikke, 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 lader den stå inaktiv.
- hvis bloggen bruges som en platform for at reklamere for virksomheder.
- hvis du spammer og/eller scammer.
- hvis du bagtaler, bliver politisk, religiøs, pornografisk
- hvis bloggen bryder straffeloven.
- hvis du har store samarbejdsvanskeligheder.
Der vil naturligvis altid komme minimum én skriftlig advarsel før, der sker en eksklusion.
Ved at acceptere og godkende følgende betingelser, kan du få en blog på Momster.
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