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Få optimeret din markedsføring - endnu mere
Vi kan bidrage på to områder - og det har vi gjort med succes for
vore kunder i mange år.
Vi samarbejder med mindre og mellemstore virksomheder, hvor vi:

1. Rådgiver, udvikler og optimerer markedsføring
Vores erfaring, baggrund og viden, samt evne til at skabe
visuelt og kreativt, gør os stærke i at:

2. Idéudvikle, designe og producere løsninger
Vi har kunder, der kun bruger det ene område, andre
bruger begge - vores opgave er at levere det, der passer
bedst til din virksomhed - til den aftalte tid og pris.
28 års erfaring - en masse spændende kunder
og en MSDS fra Copenhagen Business School
danner grundlag for de løsninger, vi laver.
Vore kunder siger ganske enkelt, at vi
er dygtige håndværkere, som har gode,
kreative inputs, er fleksible og altid leverer
hurtigt og til gode, “realistiske” priser.
Få en værdibaseret markedsføring, der tager
udgangspunkt i din virksomheds værdier og
USP´er (unique selling points). Det giver dig
valgmuligheder og idéer til at udvikle virksom
heden.
Med venlig hilsen

Læs også om:

Markedsføringskursus
PR under vand
Kundeløsninger
Tøjdesign

Lars Hovmark

PLACERING

PERSONER og PROCES
PRIS
PROMOTION

PRODUKT
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PR under vandet
PR-kampagne for Seikos nye dykkerurs-serie PROSPEX. Målrettet PR til internettet, nyhedsbrev, til udsendelser til blade og magsiner. www.seiko-specialist.dk/
prospex-dykker/
Billeder over og under vand samt tekst: Lars Hovmark.
PR - Seiko dykkerur

Coolness og retro...

Seiko´s dykkerur med på tur, over og under vandet
”Vis mig dit ur og jeg skal fortælle dig, hvem du er”... der er noget om snakken når man vælger et dykkerur. Seiko´s nye dykkerur-serie Prospex,
er designet ud fra deres første dykkermodel som kom på markedet for 50 år siden. De sender klare retro signaler om stil, styrke og ikke mindst
interessen for dykning og vand.
Og som dykker og de personer vi er, må vi da sige, at det er fedt at kunne signalere stil og coolness i form at sit ur.
Vi har i forbindelse med et arbejdsprojekt haft et par af modellerne med i Ægypten og brugt dem både over og under vand.
Urene er først og fremmest cool at se på med sit retro design, og det er rimelig afgørende for valg af et dykkerur for vores vedkommende. At det
så også er stilrent og super robust designet, er helt klart en fordel når det er med på tur, hvor det uundgåeligt vil blive udsat for lidt at hvert.
Vi arbejder ud fra en simpelt tese når vi dykker - hold det enkelt - så virker det. Og her kommer urene til sin ret. Der er 3 vigtige faktorer når der
dykkes; dybde, luftforbrug og tid. Tid sættes når du går under overfladen, så der er styr på dykkertid og aftaler. Luftforbruget styres af manometeret, dybden styres af dybdemåleren, som enten sidder sammen med manometeret eller i en dykkercomputer. Har du din egen dykkercomputer,
fungere dykkeruret som backup under vandet.
Urene har nem tal-afkodning i daglys og er endnu bedre på nat dyk med kraftige selvlysende tal og start prik. En let betjent drejekrans til at
sætte start tid, pakket ind i en ekstra urkasse så drejekransen ikke bliver rykket eller skadet. Urene har en traditionel dykker gummirem, med en
god længde så den også passer uden på din dragt.
Vi har brugt urene alene og i kombination med en dykker computer - og det virker.
Vi har haft urene med på 16 dyk på 0-28 meter i 24 grader varmt vand, på både dag og nat dyk.
Urene drives af bevægelsesenergi, dvs. får energi fra din arms bevægelser og er vandtæt til 200 meter. Den dykkerdybde er der ikke mange der
kommer på, men super smart med bevægelsesenergien.
Stærke og praktiske ure som tåler lidt af hvert... og så gør det jo ikke noget, at de er flotte og praktiske designet.
Helt klart et godt valg når du ønsker at rejse let...og i vores verden, ure fuld af coolness og retro.
Henrik Zebis - Udvikler og producent af dykkerlys.
Lars Hovmark - Undervandsfotograf og designer på bladet Sportsdykkeren.
Et udvalg af undervandsbillederne fra turen kan ses her: www.hovmark.com/uvbilleder/Egypten-03-2015.html
De viste billeder kan downloades her til PR brug: www.hovmark.com/egypten-03-2015

SEIKO KINETIC GMT DIVER’S 200 m.
50 YEARS’ TRADITION OF INNOVATION.

Nyt Seiko Dykkerur
Seiko Propex er et nyt dykkerur, som skal markere Seikos 50 år lange tradition for
at lave solide dykkerure. Urkassen er konstrueret i to dele for at levere maksimal
sikkerhed mod stød, idet urkassen er beskyttet af den ydre skal. Dybe hak i den ydre
skal giver let adgang til betjening af uret, selv med dykkerhandsker. Brede visere og

store timemarkører for bedre læsbarhed. Seiko Propex urværket drives af bevægelsesenergi og er vandtæt til 200 meter. Uret fremstilles i tre forskellige udgaver, hvor
to har gummi-rem, mens det tredje har metal lænke. Alle med anti-refleksbehandlet
safirglas.

Pris: kr. 4.995,00 · Fås hos: Seiko Specialisten (www.seikospecialist.dk)

PR som nyhed til mail-udsendelse.
PR-materiale til udsendelse,
tekst og billede tilgængeligt for
download.
Af Henrik Zimmermann

GREJNYT

GREJNYT

Scorpion camouflage dragt

SEIKO´S DYKKERUR MED PÅ TUR, OVER OG UNDER VANDET

Coolness og retro...
”Vis mig dit ur og jeg skal fortælle dig, hvem du er”... der
er noget om snakken når man vælger et dykkerur. Seiko´s
nye dykkerur-serie Prospex, er designet ud fra deres første
dykkermodel som kom på markedet for 50 år siden. De
sender klare retro signaler om stil, styrke og ikke mindst
interessen for dykning og vand.
Og som dykker og de personer vi er, må vi da sige, at det er
fedt at kunne signalere stil og coolness i form at sit ur.
Vi har i forbindelse med et arbejdsprojekt haft et par af modellerne med i Ægypten og brugt dem både over og under vand.
Urene er først og fremmest cool at se på med sit retro design, og
det er rimelig afgørende for valg af et dykkerur for vores vedkommende. At det så også er stilrent og super robust designet, er helt
klart en fordel når det er med på tur, hvor det uundgåeligt vil blive
udsat for lidt at hvert.

Vi arbejder ud fra en
simpelt tese når vi dykker - hold det enkelt
- så virker det. Og her
kommer urene til sin
ret. Der er 3 vigtige
faktorer når der dykkes; dybde, luftforbrug
og tid. Tid sættes når du
går under overfladen, så
der er styr på dykkertid og
aftaler. Luftforbruget styres af
manometeret, dybden styres af
dybdemåleren, som enten sidder
sammen med manometeret eller i
en dykkercomputer. Har du din egen

Producenten ”Esclapez” har skiftet
navn til ”Epsealon” – men det har ikke
hindret videreudviklingen af Camo
dragten,
derog
nuså
følges
Stærke og praktiske ure som tåler lidt af
hvert...
gørop
detmed
jo dragten
Scorpion. Dragten er lavet i rødlig
ikke noget, at de er flotte og praktiske camouflage,
designet. og hættelukningen samt
Helt klart et godt valg når du ønsker atarmrejseoglet...og
i vores er omkranankel-manchetter
verden, ure fuld af coolness og retro. set af Super Composite Skin, der giver

dykkercomputer, fungere dykkeruret som backup under vandet.
Urene har nem tal-afkodning i daglys og er endnu bedre på nat
dyk med kraftige selvlysende tal og start prik. En let betjent
drejekrans til at sætte start tid, pakket ind i en ekstra urkasse så
drejekransen ikke bliver rykket eller skadet. Urene har en traditionel dykker gummirem, med en god længde så den også passer
uden på din dragt.

Reactive våddragt

perfekt forsegling til huden. 7mm
Yamamoto ultra-stretch neopren, som
er blødt og føjeligt, og har gode termiske egenskaber. PU Gummibelægninger på knæ og albuer, Loading plate på
brystet i konturstøbt 5mm neopren
med EDS non-slip materiale, når harpunen skal lades. Skridtremmen er dæk-

ke med lycra for at
reducere slid ved
åbning og lukning.
Dragten sælges
enten som enkeltdele med top og
boks eller samlet
som et sæt.

(hele sættet): kr. 2.499,00
Henrik Zebis - Udvikler og producent afPris:
dykkerlys.
Set hos: Kingfish,
Dive &på
Travel (www.kingfish.dk)
Lars Hovmark - Undervandsfotograf
og designer
bladet Sportsdykkeren.

Vi har brugt urene alene og i kombination med en dykker computer - og det
virker.
Vi har haft urene med på 16 dyk på 0-28
meter i 24 grader varmt vand, på både dag
og nat dyk.
Urene drives af bevægelsesenergi, dvs. får energi
fra din arms bevægelser og er vandtæt til 200 meter.
Den dykkerdybde er der ikke mange der kommer på,
men super smart med bevægelsesenergien.

Et udvalg af undervandsbillederne fra
turen kan ses her:
www.hovmark.com/uvbilleder/
Egypten-03-2015.html

Patenteret næseklemme
Næseklemmen kan bruges sammen
med maske, og tillader både maske og
øre udligning uden brug af hænder,
grundet fjedremonteringen af næseklemmerne, som åbner sig let, når
trykket stiger og dermed tillader udligning. Næsklemmen kommer først
på hylderne til Maj/Juni - 2015.

Pris (7mm): kr. 3.395,00
Set hos: Aquatic Marine A/S (www.aquatic.dk)

Santi har lanceret en ny
produktlinie af tørdragter, der udelukkende er
for kvinder, kaldet for
“Ladies first”. Ud over, at
man blandt de tre farver kan vælge
pink, er det dragtens facon syning, der
gør den helt speciel. Ladies First er
facon syet til at passe til en kvindekrop.
Dragten har teleskop torso, forstærkning i skridtet og kevlar knæpuder.
Letvægtsmaterialet, som dragten er

Fridykkerdragt fra OMER
Fridykkerdragten fra OMER er udviklet i samarbejde med fridykker
legenden Umberto Pelizzari. Dragten
er lavet i glat dobbelt linned neopren.
Udskåret med neopren vekslende
smidighed forskellige steder rundt på

dragten, så bevægeligheden er optimal. Konkurrence lukning fra top til
bund, så lynlåsen ikke åbner sig under
dykket. Dragten fås i både 2 og 4 mm

Pris: kr. 13.299,00
Set hos: Kingfish, Dive & Travel (www.kingfish.dk)

Seiko Propex er et nyt dykkerur, som
skal markere Seikos 50 år lange tradition for at lave solide dykkerure.
Urkassen er konstrueret i to dele for
at levere maksimal sikkerhed mod
stød, idet urkassen er beskyttet af
den ydre skal. Dybe hak i den ydre
skal giver let adgang til betjening

af uret, selv med dykkerhandsker.
Seiko Propex urværket drives af
bevægelsesenergi og er vandtæt til
200 meter. Uret fremstilles
i tre forskellige udgaver,
hvor to har gummi-rem,
mens det tredje har
metal lænke.

Pris: kr. 4.995,00
Set hos: Seiko Specialisten (www.seikospecialist.dk)
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fremstillet af, er en
kombination af Ripstop
Nylon, Butylene og
Polyester, og den samlede vægt for dragten
er blot 3,2kg. Dragten
fremstilles i 12 forskellige størrelser, og med tre
forskellige farver (pink, lime
og grå) i kombination med sort.
Der medfølger hætte, feederslange, transporttaske og hue.

Kompakt lygte fra Bifrost

Nyt Seiko Dykkerur

PR til blade og magasiner.

– det lyder imponerende. Reactive
er BAREs nye topmodel inden for
våddragter og er den første dragt,
hvor dette nye materiale er benyttet.
For at gøre dragten endnu varmere,
har BARE også benyttet ”No Stitch
Technology” (NST), som betyder at der
ikke er nogen syninger i dragten, hvor
vandet kan kommer ind, og selvfølgelig er der glat neopren i hals, arme og
ben, for at gøre dragten endnu varmere. Dragten fremstilles både i herre
og damemodeller, som begge er sorte,
men med forskellig farve mønster, og
i tre forskellige tykkelser: 3mm, 5mm
og 7mm.

Kvinderne først

Pris: kr. 225,00
Set hos: Sportsbutikken.dk

Pris: 2mm kr. 1.595,00, 4mm kr. 1.945,00
Set hos: Sportsbutikken.dk

PR på www.seiko-specialist.dk

BARE påstår, at det er verdens
varmeste våddragt – noget af en
påstand, som man gerne ser efterprøvet. Men ingen tvivl om, at
BARE har gjort, hvad de kan for at
opnå en imponerende isolationsevne. Dragten, som har fået navnet
Reactive, benytter en ”infrarød
teknologi”, der omdanner den afgivne
varme fra kroppen til genbrugelig
infrarød energy. Dette sker ved, at
ikke mindre end 13 Thermo reaktive
mineraler er vævet ind i dragtmaterialet, og det er disse mineraler, der
reagerer på kroppens varme og reflekterer energien tilbage til kroppen

Bifrost DT-100 er en lille kraftfuld
dykkerlygte velegnet til UVjagt,
backuplygte eller som den primære
lygte. Med en lysmængde på 1000
lumen burde den række til de fleste
behov, og kombineret med lav vægt
og lille størrelse, er det en attraktiv
lygte til mange formål. Lygten har en
brændtid fra tæt på halvanden time
til fem timer afhængig af, hvilken af
de tre lysstyrker man vælger. Lysdio-

den er fra Cree og har 50.000 brændtimer. Tre pakningen sikrer, at lygten
er vandtæt til 100 meter og yderligere, at kontakten med en magnetring
gør, at der ikke er gennemføringer,
der kan bliver utætte. Vægten
er blot 209 gram og længden
er 14,3cm. Der medfølger
oplader, håndledsrem og
ekstra pakninger.

Pris: kr. 999,00
Set hos: lygteshoppen.com
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Kundeløsninger
NEM-LED

Passioneret specialist

til dit hjem!

Vi har en klar målsætning om at levere den bedste løsning i branchen.
Derfor sætter vi en ære i at lytte, så vi kan løse dit behov bedst muligt.

5 fokusområder,
som bringer dig sikkert i mål

Spar op til

1

Der kan være mange udfordringer, når du skal i højden og arbejde.
Med os får du en passioneret samarbejdspartner, der er med dig på alle
etaper af opgaven. Vi arbejder med 5 fokusområder, som har det til fælles,
at de bringer dig hurtigt, effektivt og sikkert i mål med dine opgaver.

Med Danmarks nok største,

4

yngste og mest velholdte flåde,

bestilling inden kl. 14.00. Vores

sikrer vi dig den rigtige maskine

egne 22 instruktøruddannede

til opgaven.

chauffører kender maskinerne og

Udvalg

2

3

Salg & service

4

i energiforbrug

giver dig instruktion i sikker brug.
2

5

Teknisk rådgivning Levering Support

5

Har du spørgsmål, står Teknisk
support til rådighed med uddybende
vejledning. Vores 8 montører er

samme går i gang med at løse dit

landsdækkende, og er uheldet ude,

konkrete behov.

løser vi det i langt de tilfælde inden-

Vi tilbyder opmåling og vejledning til

NEM

gang igen.

LED

dine opgaver og kører gerne ud for
at drøfte mulighederne med dig.
Start

til dit hjem!

Mål

Den rigtige lift til din opgave
- 2000 lifte i 100 kategorier
med landsdækkende
hurtig levering

Før du går i gang
- få den rigtige maskine til jobbet
med rådgivning
fra erfarne konduktører

Hurtigt og personligt
- direkte personlig og hurtig
respons fra specialister

Spar op til

Er uheldet er ude
- 40 års erfaring
bringer dig videre
på under 2 timer

80%
i energiforbrug

Sikker levering med instruktion
18 Riwal lastbiler med
instruktørudddannede chauffører

www.riwal.dk

Spar op til

80%
i energiforbrug

0

men tværtimod direkte til vores
udlejningsafdeling, der med det

for et par timer, så er du hurtigt i
3

til dit hjem!
Flot og klart lys
Tænder med det samme

Hos os kommer du ikke igennem
til et computer telefonsystem,

1

80%

Levering sker dag til dag ved

NEM-LED

1

NEM

LED
til dit hjem!
Spar op til

80%
i energiforbrug

Flot og klart lys

Flot og klart lys

Tænder med det samme

Tænder med det samme

Nem at installere

Nem at installere

www.riwal.dk

Riwal er Danmarks største udlejer af lifte.
Kampagne for at sætte fokus på virksomhe
dens USP/Value proposition.
www.riwal.dk

5 fokusområder, som bringer
dine projekter sikkert i mål
1
Udvalg

2

3

Salg & service

4

START

Vi siger “næsten” altid ja
- 2000 lifte i 100 kategorier med

MÅL

Før du går i gang

- få den rigtige maskine til jobbet med

Er uheldet er ude

Top med produkt kasse

Passioneret specialist

5

Teknisk rådgivning Levering Support

- 40 års erfaring bringer dig videre

hurtig levering mange
rådgivningudfordringer,
fra erfarende konstruktører
på underskal
2 timer
Derlandsdækkende
kan være
når du
i
personlighed
Sikker levering
meden
instruktion
højden og Faglighed,
arbejde.
Med Riwal
får
du
passioneret
- hurtig direkte personlig respons
18 Riwal lastbiler og
specialister
instruktøruddannede chauffører
partner, der erfra 12med
dig på alle
etaper af opgaven.
Vi arbejder med 5 fokusområder, som har det til
fælles, at de bringer dig hurtigt, effektivt og sikkert
i mål med dine projekter.

Riwal fokuserer udelukkende på lifte og teleskoplæssere til at arbejde i højden. Du vil derfor opleve
at vores specialister kan rådgive om den helt rigtige
løsning til dit projekt. De vælger blandt en af
Europas største, yngste og bedst vedligeholdte
flåder. 18 lastbiler og 22 chauffører sikrer præcis,
korrekt og landsdækkende levering. Er uheldet ude
kan teknisk support og et landsdækkende netværk
af Riwal montører bringe dig hurtigt videre.
Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med
dit projekt. Kontakt os på tlf. 70 10 00 97 eller
se www.riwal.dk

WWW.NEM-LED.DK

WWW.NEM-LED.DK

WWW.NEM-LED.DK

WWW.NEM-LED.DK

www.riwal.dk

Front uden knap

Emballagedesign for kosttilskud til hunde.
Energi og sundhed til din hund.
www.dog-support.com

Front med knap

Side

Bagside

Identitetsdesign, display og div. kampagne
materialer.
www.nem-led.dk
www.nem-lederhverv.dk
Hovmark Reklamebureau/Haurand Grafisk - Copyright December 2014
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Hovmark holder kursus
DANSK LEDER CENTER 2015

DLC · 2-DAGES MARKEDSFØRINGSKURSUS

Få udbytte af
og værktøjer til
din markedsføring

Få udbytte af din markedsføring med en gennemgang af forskellige arbejdsredskaber og modeller
fuld af praktiske eksempler. Du udarbejder de
første elementer af og masser af idéer til en
markedsføringsplatform for din virksomhed.
Du lærer gennem opgaver, og du arbejder selvstændigt med
din virksomheds markedsføring. Du får indsigt i forskellige
modeller og værktøjer, som giver større udbytte af din
markedsføring. Vi sparrer i grupper og deler
viden i plenum.
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PROGRAM: EMP MARKEDSFØRINGSKURSUS
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• INTRO

Bliver dine
budskaber hørt?

• HVORFOR LAVE MARKEDSFØRING?
Hvad er markedsføring?
Hvorfor lave markedsføring?
Hvorfor en markedsføringsplatform?

ØKOSYSTEMET (ECO system)

• DINE KUNDER
ECO-model
Opgave:
Opgave:

Bliver dine
hørt?
budskaber
højtaler,
god er den

r dig:

dervise

Hvem un

3.485,-

FREDERICIA/ODENSE: Torsdag d. 17.09 og torsdag d. 01.10.2015.
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- Og hvor har bygget?
du

Gennemgå de 6 faser for din egen virksomhed/produkt
Kundesegmentering - hjemmearbejde

• DIN VIRKSOMHED OG DIT PRODUKT
De 7 p’er
Opgave:
Opgave:
Opgave:
Opgave:
Opgave:

7p´er

Status på de 7 p´er
Valuegap - hvor er vi og hvor vil vi gerne være på markedet
Roadmap - procesanalyse
Kend din virksomhed/produkt
- Produktanalyse og markedspositionsanalyse
Kundeundersøgelse - hjemmearbejde

• DIN MARKEDSFØRING

Marketingsplatform
Opgave:
De 3 cirkler i marketingsplatformen - status
Din fremtidige markedsføring
Opgave:
Hvad er dit mål - tidslinje, evaluering og måleredskab
(start altid med en plan)
Hvem er dine målgrupper - segmentering, medievalg
Hvad er behovet hos brugeren - markedsbeskrivelse
Hvad er dine produktfordele - USP/Value proposition
Hvilken visuel identitet og kommunikation skal vælges
- virksomhed/kunde, kreativt anker
Hvordan skaber du loyalitet - gensalg, mersalg, nysalg
Markedsføringsstrategi/handlingsplan - hjemmearbejde

Virksomhed

Intern
marketing

Ekstern
marketing

Aktiverer løfter

Personale

(kædebutikker)
(forhandler)

Skaber løfter
MARKEDSFØRINGSPLATFORM

Kunder

Relationmarketing

- Og hvor god er den højtaler,
du har bygget?

Program kan downloades på
www.hovmark.com, eller der kan
findes yderlig information på
www.danskledercenter.dk

Holder løfter

• IDÉER

Brainstorm fra gruppen - få idéer fra flere hoveder til netop dit kreative anker

TILMELDING
Yderlig information på www.danskledercenter.dk · Tilmelding på tlf. 53 73 73 30.
Medbring bærbar computer hvis muligt, opgaverne udleveres digitalt

w w w . d a n s k l e d e r c e n t e r. c o m

2-dages kursus · Pris ex. moms (incl. frokost, te og kaffe):

3.485,-

FREDERICIA/ODENSE: Torsdag d. 17.09 og torsdag d. 01.10.2015
TILMELDING
Yderlig information på www.danskledercenter.dk · Tilmelding på tlf.: 53 73 73 30.
Medbring bærbar computer hvis muligt, opgaverne udleveres digitalt

D L C · V I B Y G G E R B R O M E L L E M V I S I O N O G R E S U LT A T E R

Tøjdesign
I teorien har tøjdesignet
været et privat projekt. Jeg
er aktivt medlem af klubben.
Det danske klubliv er meget
afhængigt af frivilligt arbejde
- derfor behøver foreningerne jo ikke gå på kompromis
med design og kvalitet.
Tøjudvalget får ros hos medlemmerne og de steder, vi
stiller op til løb, og det er nok
den største belønning.
Et spændende, men tidskrævende, projekt som designer.

Le Pedaleur de Charme er en cykelklub for motionister på alle niveauer, hvor
sikker kørsel er i fokus. Vi deltager i motions- og licensløb i Danmark og udlandet. LPdC er garant for et godt kammeratskab med plads til alle uanset niveau.

www.pedaleur.dk

REKLAMEBUREAU OG MARKETINGCHEF EFTER BEHOV

Vi bruger den indvendige side
Reklamebureau og marketingchef efter behov: Ibsensvej 19 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

