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Arbejder du i marketing, hvor du ofte skal bruge billeder til dit marketingmateriale, ved
du, hvor omkostningsfuldt det kan være at benytte sig af billeder, som er lovlige at bruge
i markedsføringsøjemed. Du kender sikkert allerede betalte tjenester som Shutterstock,
Istockphoto eller Getty Images, hvor du kan finde helt fantastiske billeder, men disse
billeder er ikke gratis.

Heldigvis finder der flere gode gratis billedbanker, hvor du kan finde gratis billeder,
som du kvit og frit kan bruge i din markedsføring og i dine nyhedsbreve. Nedenfor
følger nogle eksempler på billedbanker med gode, gratis billeder.

 

Pixabay

Hos Pixabay får du adgang til over 1,4 millioner gratis billeder og endda også videoer.
Ved signup får man i skrivende stund samtidig 30 dages gratis adgang til premium
billeder på Adobe Stock. Når man søger efter et billede, skal man være opmærksom på,
at den øverste linie af billeder ofte vil være sponserede billeder, som kommer fra
Shutterstock. Under disse kommer så alle de gratis billeder, som du har valgt at søge
efter.

Du kan søge efter almindelige billeder, vektorgrafik og illustrationer, eller du kan søge
efter videoer. Samtidig har du mulighed for at søge efter billeder, som enten er
horisontale eller vertikale i orientering, du kan søge i kategorier som arkitektur,
computer, dyr, folk, forretning m.v., du kan søge efter billeder, som skal være mindst et
bestemt antal pixels i størrelse, eller du kan søge efter billeder i en bestemt farve.
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Når du vælger det billede, som du gerne vil bruge, får du samtidig en række lignende
billeder som forslag, så du kan vælge varianter, der minder om det billede, du valgte.

Hos MarketingPlatform har vi integreret Pixabay direkte i platformen, så du fra din
editor blot kan dragge og droppe billeder fra Pixabay direkte ind i dit nyhedsbrev.

 

Pexels

Hos Pexels har man som hos Pixabay mulighed for at downloade såvel gratis billeder
som videoer, omend videodelen er en smule gemt væk og kan findes
på https://videos.pexels.com/. Billeder kan bruges gratis både privat og til kommercielt
brug. Man behøver ikke kontribuere noget til den, der har leveret billedet til tjenesten,
men man kan vælge at gøre det, hvis man ønsker. Det er lovlig at ændre i billederne,
som man vil.

Interfacet i Pexels er ikke helt så intuitivt som hos Pixabay, men det er meget nemt at
søge efter det emne, man ønsker. Det vil sige at hos Pexels kan du ikke søge efter
billeder i bestemte farver eller størrelser, som du kan hos Pixabay. Men du kan raffinere
dine ønsker i selve søgningen, så du f.eks. kan søge efter “office red” og så få billeder af
kontormiljøer med røde farver.

Hos MarketingPlatform har vi integreret Pexels direkte i platformen, så du fra din
editor blot kan dragge og droppe billeder fra Pexels direkte ind i dit nyhedsbrev.

 

Unsplash

2/6

https://www.pexels.com/
https://videos.pexels.com/


Et tredje alternativ til en billedbank med gratis billeder til brug i din markedsføring og
dine nyhedsbreve er Unsplash. Her er der udelukkende fokus på gratis billeder og
dermed ikke noget gratis videomateriale.

Unsplash har et interface der minder meget om det fra Pexels. Altså ikke nogen direkte
mulighed for at segmentere i billeder direkte fra søgeboksen, som man kan hos Pixabay,
men du kan definere dine nærmere ønsker i selve søgefeltet. Unsplash har en funktion
med relaterede billeder, der minder meget om det billede, du vælger. Det gør det nemt
at finde nogle gode alternativer hurtigt.

Hos MarketingPlatform har vi integreret Unsplash direkte i platformen, så du fra din
editor blot kan dragge og droppe billeder fra Unsplash direkte ind i dit nyhedsbrev.

 

Iconfinder

Iconfinder skiller sig en del ud fra ovenstående gratis billedbanker ved at beskæftige sig
udelukkende med ikoner. Det er virkelig smart, hvis du skal finde små ikoner til menuer
eller billeder.
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Hos Iconfinder får du adgang til vanvittigt mange ikoner. I skrivende stunder er der
over 2.600.000 ikoner til rådighed. Det er dog ikke samtlige ikoner der er gratis.

Når du downloader et ikon kan du vælge en størrelse mellem 16×16 og typisk op til
512×512. Ikonet kan downloades som SVG eller PNG gratis. Der er udvidede muligheder
for at downloade filer til f.eks. Adobe Illustrator brug eller som ICO, men her skal man
så betale for ikonet.

Du har mulighed for at åbne ikonerne direkte i Iconfinders eget ikonprogram, hvor du
kan modificere dem inden download, og dermed også lave ikonerne større end de
512×512 du som standard normalt max kan downloade formatet i.

Hos MarketingPlatform har vi integreret Iconfinder direkte i platformen, så du fra din
editor blot kan dragge og droppe ikoner fra Iconfinder direkte ind i dit nyhedsbrev.

 

Canva

Canva er en af de nyere tjenester, der har meldt sig på markedet med gratis billeder.
Mange kender Canva allerede som et tool, som man gratis kan bruge til hurtigt at skabe
grafikker til f.eks. Facebook, Instagram eller nyhedsbreve. Et smart lille tool, som nu
også tilbyder flere millioner af forskellige high-resolution billeder, så man kan lave
flotte, kreative designs.
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Canva har opdelt den gratis billedbank i forskellige kategorier som business, fashion,
interiors, nature, outdoor, food and drink og mange flere.

Billederne er tilknyttet forskellige tags, så det er nemt og overskueligt at finde et gratis
billede inden for det tema, man har behov for.

For at kunne downloade billederne skal man være oprettet som bruger på Canva, men
dette er ligeledes gratis at gøre. Derefter er der fri adgang til den store billedbank hos
Canva.

 

 

StockSnap.io

StockSnap er endnu en gratis billedbank med fine billeder, som er frit tilgængelige. Det
fremgår ikke af websitet hvor mange billeder der er i deres billedbank, men til gengæld
fremgår det, at der hver uge bliver tilføjet adskillige hundreder af nye billeder. En hurtig
søgning på ordet “coffee” viser dog, at der er over 700 billeder alene med dette tag, så
billebanken er bestemt ikke lille.
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StockSnap prøver at gøre billedbanken overskuelig ved at vise, hvad der er populært at
søge efter. Det er nemt at segmentere i data direkte fra søgefeltet på forsiden, hvor man
kan søge efter dato tilføjet, hvad der p.t. trender mest, hvilke billeder der har fået flest
views og downloads, og endelig hvilke billeder der er markeret som favoritter.

Alle de gratis billeder i StockSnaps billedbank er “free from copyright restrictions”,
hvilket er værd et medtage, da nogle billedbanker tilbyder billeder, som godt nok er
gratis at bruge i privat øjemed, men som i kommerciel brug ikke er gratis længere.

Har man selv billeder, som man gerne vil dele med andre til gratis brug, har man også
mulighed for at uploade dem til StockSnap, så andre brugere kan få glæde af dem.

 

 

Prøv MarketingPlatform gratis i 14 dage

Prøveperioden er gratis, helt uforpligtende og udløber efter 14 dage, hvis du ikke ønsker
at fortsætte.
Ved tilmelding modtager du samtidig vores uddannelsesflow på en serie af mails – og
vores nyhedsbrev.

6/6


	Gratis billedbank – Sådan finder du gratis billeder
	Pixabay
	Pexels
	Unsplash
	Iconfinder
	Canva
	StockSnap.io
	Prøv MarketingPlatform gratis i 14 dage


