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Friske

Hvorfor lave markedsføring?
Der er jo ikke meget ved at have verdens bedst produkt, hvis du ikke fortæller det til nogen.

Markedsføring er en forudsætning for, at din virksomhed eller produkt bliver kendt på 
markedet, så der skabes et salg. Markedsføring er en bred betegnelse for alle de 
aktiviteter din virksomhed foretager sig for at afsætte en idé, et produkt 
eller en serviceydelse. Målet er at skabe eller opfylde et behov hos en 
bestemt målgruppe. Derfor er det afgørende, at dit produkt ikke 
drukner i mængden, er synlig med høj genkendelighed. USP´er 
(unique selling point) er derfor vigtige parametre i en succes
fuld markedsføring.

Hvorfor en markeds
føringsstrategi? 
Udvikling af en marketingstrategi er 
afgørende for enhver virksomhed. 
Uden en strategi vil dine bestræbelser 
på at tiltrække og fastholde kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere 
være tilfældig og ineffektiv. 

Hvorfor en markeds
føringsplatform? 
For at få ægte værdibaseret markeds
føring, der tager udgangspunkt i din 
virksomheds værdier og USP´er. Det 
giver dig valgmuligheder og ideer til at 
udvikle virksom heden med en højere 
succesrate og et bedre investerings
afkast. 

Lars Hovmark

Succes med markedsføring kræver implementering hos personalet 
i virksomheden  så der skabes sammenhæng mellem de løfter, I 
giver, og det I gør. Vi bruger alle 6 P´er for at få dybde i processen.  
Det  giver en højere succesrate og et bedre investeringsafkast.
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Design og kampagner - skal virke i praksis

Contour ville have lidt 
mere ”ud af boksen”.  
Der er sat fokus på det 
ekstreme i arbejdsstil-
lingen som blikfang til 
den ergonomiske Roller-
Mouse.

Fokus er flytte fra pro-
dukt til ”hvad får jeg ud 
af det som kunde” med 
et twist.

Team Jel ønskede en enkelt og sælgende 
produktfolder. Fokus er lagt på referencer, 
produkter og helhedsløsninger.

DOG Support er et mindre firma med forhandling af en af markedets bedste 
produkter inden for området. Profilen er bygget op omkring den stærke og sunde 
hund i naturlige farver. Opstarten er vigtig for nye virksomheder og en klar identi-
tet og profil er et vigtig elementer - og behøver ikke kosten det ”en hundegård”.

DanTracker havde brug for en mere klar profil. Der er valgt en stærk visuel 
 identitet med tekst og billeder, der bygger på produktets værdi og direkte 
 brugsegenskaber.

Safety Guard GPS Tracker

Glem ALT om SIM kort, opladning og besværlig installation. Trackeren har 
indbygget SIM chip som du abonnerer på igennem os. Den har eget batteri 
med en levetid på op til 10 år, og så er den super nem at aktivere og montere.

• Unikt design og nem at sætte op
•	 Stand-by	tid	op	til	10	år,	max.	14.000	GPS	tracks
• Indbygget SIM chip (World Wide GSM dækning)
• Vandtæt og stødsikker
•	 Inkluderet	SG	GPS	Secure	klistermærke
• Mulighed for at tilkøbe kontrolcentral

Safety Guard GPS Secure - klistermærke

Et billig præventivt alternativ til trackeren. Monter klister-
mærket	på	dit	objekt,	og	modtag	en	GPS	position	hvis	en	
forbipasserende scanner QR koden.

• Unikt til genfinding 
(muligt	at	overføre	GPS	position)

• Vand og vejrbestandigt

• Registrering i database

• 6 mdr. frit abonnement  
(herefter 30 kr./år)

• Nemt at registrere

• Mulighed for at tilkøbe kontrolcentral

Beskyt dine værdier
Med verdens bedste GPS tracker

Model Spy

Model IA

Safety	Guard	GPS	er	100%	udviklet	og	produceret	i	Danmark.

Technology Company ApS

Find nærmeste  
forhandler på 

DANTRACKER.COM

Safety Guard GPS - Tracker og Secure

Verdens bedste GPS tracker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.295,- Præventivt GPS klistermærke . . . 69,-

Model EA

Gratis App og Portal

Full-service er også fotografering

Aktionsfoto - on location. Produkt/miljøfoto - on location.Produktfoto - studie.

Choose your level of support
With RollerMouse Red plus or ArmSupport Red

Increase your palm support with RollerMouse Red plus or extend the 
support through your shoulders and forearm by adding an ArmSupport 
Red. The latest addition to the RollerMouse Red family, ArmSupport Red, 
clamps right onto your desk and aligns the upper body to reduce muscle 
strain in your neck, back, arms and wrists while sitting or standing.

www.contour-design.com

Work position

•  Eliminate unnecessary movements.
•  Make required movements as 

 precise, comfortable and effortless 
as possible.

•  Every movement is made from a 
central position.

Our products are designed for you, and 
the way you were meant to work.

Try it free
Try it for 14 days  

and experience the  
RollerMouse difference

www.rollermouse.com

RollerMouse - a better way to work



FLSmidths service afdeling kom-
munikere world-wide. Deres ser-
vice aftaler er en vigtig krumtap 
i deres services og fordelene skal 
synliggøres på flere sprog.

Mere markedsføring, mere  effekt og mere for pengene

Eksekvering af internationalt materiale
Internationale kampagner for de store brands skabes typisk på store interna-
tionale bureauer, men kunsten er af få det ud at arbejde i de enkelte lande - 
og det her vi kommer ind i billedet. Vi er hurtige, effektive og med erfaring til 
at håndtere materiale i denne kaliber og til priser der er på lokalt niveau.

Arberg Time er importør af bl.a. SEIKO. En stor del af deres markedsføring er centreret omkring internationale 
materialer med store profiler som tennisstjernen Novak Djokovic og længdespringer og model Darya Klishina. 
Der opnås størst markedsføringseffekt når alt markedsføringsmateriale bruger den samme profil og her ligger 
der et stort eksekverings- og konverteringsarbejde med høje kvalitetskrav.

Prodana er kendt for sine kompe-
tencer på græs og en del af deres 

markedsføring er fagdage hvor 
kunder og interessenter inviteres. 

Men de er meget mere - bl.a. blom-
sterløg. Markedsføringsmaterialet 

er B2B med høj faglighed.

Pickwick relancerer deres Chai 
sortiment under en økologisk 

paraplydesign. Grundelementerne 
i designet blev efterfølgende ekse-
kveret ud både på TV, annoncer og 

på butiksmaterialet. I dette tilfælde 
har Hovmark stået for implemente-
ringen af konceptet på annonce og 

POS-delen.

FORF   RENDE
-  økologiske nyheder  -

PICKWICK Økologisk 

SPICY CHAI
Lav en stærk kop te, smag 

til med sukker og top 
med skummet letmælk og 

server med en skive frisk 
ingefær på glasset.

PICKWICK Økologisk 

SPICY ICE CHAI 
Læg 4 breve Spicy Chai i en gryde 
med 2 dl. kogende vand, lad det 
trække 10 minutter sammen med 
1 dl. rørsukker, sukkeret skal være 
helt opløst.
Fjern brevene og stil koncentratet 
på køl. Ved serveringen fordeles 
teen i 4 glas sammen 
med isterninger. 

PICKWICK Økologisk 

SMOOTH 
CHAI
Lav en stærk kop te, lad 
det trække mindst 6 minut-
ter, fjern brevet og top op 
med skummet  
minimælk,  
drys med kanel.
Server evt. en  
krydder kage til.

PICKWICK Økologisk

SMOOTH CHAI  
MUFFINS 
200 g rørsukker
2 æg
100 g blødt smør
200 g mel
2 tsk. bagepulver
1 dl. stærk Smooth Chai  te
Indholdet af et tebrev Smooth Chai 
Pynt:
1 spsk. hasselnøddeflager
indholdet af 2 breve Smooth Chai 
50 g rørsukker
Pisk rørsukker og æg luftigt, tilsæt det bløde smør. Bland mel, bagepulver og indholdet af  
1 tebrev Smooth Chai samt 1 dl. friskbrygget Smooth Chai i dejen 
Blend sukker og indholdet af 2 Smooth Chai tebreve til pynt. Fyld 10 muffinsforme 2/3 op. 
Drys med hasselnøddeflager og chaisukker. Bag kagerne i ca. 20 min ved 190 grader.
Lad kagerne afkøle på en rist.

PICKWICK Økologisk 

VANILLA 
CHAI 
Bryg en stærk kop te - lad 
den trække 6 min. Skum  
varm sødmælk og top teen 
op, slut af med et drys 
kværnet vanilje.
Smag evt. teen 
til med sukker.

PICKWICK Økologisk

VANILLA CHAI  
IS DESSERT  

Læg 4 breve Vanilla Chai i en gryde med 2 dl. kogende 
vand, lad det trække 10 minutter, fjern brevene,  

tilsæt 1 dl. rørsukker og væsken koges ind til halvdelen.
Server Vanilla Chai sirup til æbleskiver eller is.
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V i  b r u g e r  d e n  i n d v e n d i g e  s i d e

Dine markedsføringsløfter...

Tag en dialog med os... 
- om hvordan der  skabes sammenhæng 

 mellem de løfter, I giver, og det I gør.
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