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Hvad skal vi tale om i dag? 

• Hvem er I – hvilke udfordringer har I? 
• Hvem er jeres kunder? 
• Hvad indeholder en kommunikationsstrategi? 
• Fra værktøjskassen: 

•  Sociale medier 
•  Den gode historie 
•  Videoen som medie 
•  Hvordan skriver jeg en pressemeddelelse? 



Noget om jer 

• Hvem er du? 
• Hvilken organisation repræsenterer du? 
• Hvad er den største udfordring, din organisation kæmper med, 

når det gælder kommunikation og markedsføring? 
 



Endnu mere om jer 

• Hvem er dine kunder? 
• Hvad betyder noget for dine kunder? 
• Hvordan kan du hjælpe dem? 
• Hvad er din virksomheds USP’er (Unik Selling Points – det, der 

adskiller den fra andre lignende tilbud i markedet) 



Kommunikationsstrategi 

• Har din virksomhed en overordnet strategi og en 
forretningsplan? 

• Din kommunikation skal hjælpe med til at føre strategien og 
forretningsplanen ud i livet 

• Det kan hjælpe at have en kommunikationsstrategi 



Elementer i en kommunikationsstrategi 

• Formål (hvad vil du opnå med kommunikationen?) 
• Målgruppe(r) 
• Hvad gør du, som skaber værdi for din(e) målgruppe(r)? 
• Hovedbudskaber + elevatortale 
• Kanaler (online og offline) 
• Aktivitetsplan, eventuelt et årshjul 
• Effekt 



Kanaler 
•  Owned 

•  Website 
•  Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter m.fl 
•  You Tube, Vimeo etc. 
•  Nyhedsbrev, blog 
•  Flyers, brochurer, roll-ups etc. 
•  Egne events 
•  Personlig kontakt 

•  Paid 
•  Annoncer 
•  Deltagelse i messer  

•  Earned 
•  Pressedækning 
•  Delinger, likes etc. 

 



Sociale medier 

• Koster meget lidt - i penge 
• Koster meget - i tid  
• Hvad virker – og hvad virker ikke? 
• Gå på opdagelse hos andre og stjæl med arme og ben (ideer – 

ikke indhold J) 



Den gode historie 

• Din organisation er fuld af gode historier! 
• En god historie indeholder et eller flere elementer af følgende: 

•  Mennesker 
•  Før og efter scenarier 
•  Aha-oplevelser 
•  Identifikations-muligheder 
•  Humor 
•  Følelser 

• Gå på jagt efter de gode historier og bring dem frem i lyset 

 



Videoer 

Eksempel 
•  www.bistad.dk/for_virksomheder/ 

• Dogme er tilladt 
• Teknologien er lige ved hånden (smartphones) 
• Software til redigering ligger på nettet 

• Videoer er gode til at sætte mennesket i centrum 



Hvordan skriver du en 
pressemeddelelse? 
Hvornår vurderer en journalist, at en historie er interessant = 
Hvad er interessant for journalistens læsere? 
 

•  Nyhed (aktualitet) 
•  Væsentlighed 
•  Konflikt 
•  Identifikation 
•  Sensation 
•  Newsjacking = du knytter an til en debat, som er aktuel i medierne 



Pressemeddelelse 

• Skriv det væsentligste i de første 5 linjer 
• Uddyb derefter 
•  Inkluder gerne et eller flere gode citater 
• Undgå ”salgsgas” (journalister vil henvise til annonceafdelingen) 
•  Inkluder gerne en faktaboks 
• Henvis til personer, som kan uddybe 
• Prøv at holde PM på 1 side 
• Send PM i mail og vedhæft PM som dokument 
•  Inkluder gerne billedmateriale med forslag til billedtekst 



Eksempel på pressemeddelelse 
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Tak for i dag 
arnfastkirkeby.com 


