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Udpluk af vores kunder:



Det gør vi:







Hvem er I?



Hvordan markedsfører du din
sociale organisation, 

socialøkonomiske virksomhed eller 
din sociale idé?



Udfordringerne

• Nedprioriteret

• Kompetencer

• Forsømmer oversættelsen

• Uforløste muligheder 

• Uendelige unikke historier 

• Manglende forankring

• Tekniske forklaringer 



SIVILs anbefalinger

1. Tydeliggør jeres sag/formål 

2. Del ud af jeres faglighed 

3. Gør det let for jer selv 

4. Fortæl om jeres samfundsbidrag og den værdi, I skaber 



Fem afgørende spørgsmål:

1. Brandet: Hvem er vi egentlig? 

2. Målgruppen: Hvem er vi til for? 

3. Samfundsbidrag: Hvordan skaber vi værdi for dem, vi er 
til for? 

4. Innovation: Hvor er vi om 3, 5 og 10 år?

5. Kernefortælling: Kan vi fortælle, hvad vi gør på 30 sek?



Hvad har I brug for?

Hvilke mål har I?



Hvad kan I gøre? 



Skab mening, relevans og indhold

• Vær en konstruktiv samtalepartner for beslutningstagere, kunder og 

organisationer

• Fortæl om dét I gør, og gør det, mens I fortæller om det

• Forstå jeres målgrupper og giv dem dét, de reelt har brug for 

• Forstå mediebilledet og vær aktiv i pressen og på digitale medier 



Kernefortællingen som værktøj:

• Et løfte til omgivelserne 

• Et internt styringsværktøj

• Et udgangspunkt for organisationens virke og succes

• En forpligtelse for organisationen

• Er funderet på (potentielle) styrkepositioner

• Er sand (eller på vej til at blive det)

• Er udgangspunkt for al ekstern kommunikation

• Er den røde tråd og limen for kommunikationen og organisationen



Kommunikationsstrategien

• En god kommunikationsstrategi skal helst være enkel og til 
at forstå for enhver

• En god kommunikationsstrategi forpligter ikke ud over 
evner og tid i hverdagen 

• En god kommunikationsstrategi skal afspejle et tydeligt 
(for)mål

• Lidt kommunikation kan meget mere end du tror

• Skab faste koncepter og formater for jeres kommunikation
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