
    BUSINESS.DK /VAEKST
BUSINESS

Af Morten Jasper
mja@berlingske.dk

Dystre fremtidsudsigter præger den grafiske 
branche. De danske trykkerier og grafiske 
virksomheder, der sætter farve og bogstaver 
i landets bøger, aviser, reklamer, invitationer 
og meget andet har over en bred kam haft 
nogle meget vanskelige år.

Grafisk Arbejdsgiverforening har netop 
offentliggjort en analyse i den seneste 
udgave af branchens magasin, der viser, at 
det danske tryksagsmarked i dag er 32 pct. 
mindre målt på volumen og 16 pct. mindre i 
markedsværdi sammenlignet med før 2008.

Analysen er foretaget af det britiske kon-
sulenthus Smithers Pira, der også har set på 
det europæiske marked og forudser et fald i 
omsætningen på 5,6 pct. i hele Europa fra lige 
over 1.047 mia. til 988 mia. kr. frem til 2017.

Oven i et faldende marked har den 
såkaldte reklameafgift ligeledes fået dele af 
branchen til at krympe sig.  

Alligevel er det ikke alle virksomheder, 
som lider under det faldende marked. Laser-
tryk.dk fra Aarhus har oplevet vækst gen-
nem hele krisen, og så sent som i efteråret 
foretog virksomheden to opkøb i branchen 
og har nu cirka 100 ansatte. Som følge af den 
fortsatte vækst vil den grafiske virksom-
hed bygge en ekstra produktionsbygning i 
Skejby, hvor koncernen i forvejen råder over 
8.000 kvm. og efter færdiggørelsen vil det 
totale fabriksareal nå op på 10.000 kvm.

Det skulle gå hurtigt
Lasertryk.dk er en fortælling om at gøre 
tingene anderledes end den etablerede del 
af erhvervet og pludselig få succes med det. 
Stifterne bag Lasertryk.dk er ikke uddannet i 
den grafiske branche og havde som udgangs-
punkt ingen viden om tryksager.

»Vi var oprindeligt kunder til branchen, 
men oplevede, at ingen helt dækkede vores 
behov. Vi arrangerede fester og havde behov 
for billigt og hurtigt at få trykt flyers og pla-
kater. Men det kunne tage mange dage at få 
tryksagerne leveret, hvis man ikke skulle 
betale en formue,« forklarer stifter og kon-
cernchef Esben Mols Kabell fra Lasertryk.dk.

Det fik ham til sammen med sine part-
nere at investere i en digital trykmaskine, 
som ifølge Esben Mols Kabell basalt set er en 
avanceret kopimaskine. Udover at lave deres 
egne tryksager begyndte de desuden at tage 
kunder ind i form af deres kontakter blandt 
de jyske diskoteker. 

»Der var mange i branchen, som mente, 
at vores tryk ikke var flot nok. Men hvis det 
nu er hastigheden i leveringen, der er vigtigst 
for kunden, så er det jo dér, man skal satse,« 

forklarer Esben Mols Kabell om forretnings-
modellen.

Nyt potentiale
Det handlede om at få volumen ind, så de 
kunne holde maskinerne kørende i døgn-
drift og dermed holde priserne nede. Laser-
tryk.dk var blandt de første i branchen, som 
solgte tryksager online og arbejdede med 
standardpriser. 

Det er i dag Skandinaviens største digital-
trykkeri, og koncernen, der desuden består 
af bogtrykkeriet Scandinavian Book A/S, 
offsettrykkeriet Chronografisk A/S samt 
salgsselskaber i Norge, Sverige, Storbritan-
nien og Tyskland, omsætter for et trecifret 
millionbeløb.

Esben Mols Kabell kan sagtens få øje på 
udfordringerne for branchen, men tror på, at 

der midt i de dystre udsigter for trykkerierne 
fortsat kan findes nye forretningsområder.

»Man skal tænke på, at der aldrig er udgi-
vet så mange bøger som i dag. Det er måske 
ikke de store bestsellere, men hele den her 
selvpubliceringskultur rykker lige nu. Der er 
stadig et meget stort marked for tryksager, og 
så handler det bare om at holde øje og finde 
de nye vækstområder,« siger han og peger i 
den forbindelse på fotobøger.

Det er bøger, som forbrugerne selv kan 
sammensætte hjemme foran PCen med bil-
leder fra brylluppet eller sommerferien. Det 
er et marked, der sidste år alene i Skandina-
vien havde en værdi af 300 mio. kr., og Esben 
Mols Kabell vurderer, at netop fotobøger vil 
stå for cirka 10 pct. af Lasertryk.dks omsæt-
ning om to år.

Tryk på aarhusianere i en presset  
Under pres. Den grafiske 
branche er skrumpet 
markant siden krisens 
indtog i 2008. Konkurser 
og røde bundlinjer har sat 
sit aftryk på erhvervet. 
Dog er der undtagelser, 
og det handler om at 
finde de nye vækst-
områder, lyder det fra 
trykkeri i vækst.  

 Få adgang til de nyeste 
brancheanalyser med Premium.
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Generelt er markederne og forretningsmu-
lighederne i Vestafrika voksende. Landene 
er blevet mere stabile, og middelklassen 
i kraftig vækst. Det skaber grobund for 
udenlandske virksomheder. Den danske 
virksomhed Fan Milk har været i området i 
over 50 år – med stor succes med deres mæl-
keprodukter.

Virksomheden har hovedsæde i Dan-
mark, men de færreste danskere kender Fan 
Milk. Hele produktionen er i Vestafrika, for 
det er her, de har deres marked. De formår at 
skabe stabil vækst ved at producere og sælge 
frosne mælkeprodukter. Forretningen 
opererer i syv lande i Vestafrika, og gennem 
tiden har de fået opbygget et velkendt brand 
i området. 

Fan Milk holder cirka 25.000 vestafrika-
nere beskæftiget. Selskabet har cirka 1.300 
ansatte i deres virksomheder i Ghana, Elfen-
benskysten, Liberia, Nigeria, Togo, Benin og 
Burkina Faso. De resterende 24.000 er især 
sælgere og agenter, der ikke er direkte ansat 
i virksomheden. Derfor formår Fan Milk 
både at skabe arbejdspladser i de afrikanske 
lande og samtidig skabe økonomisk vækst i 
Danmark.

Luksussnack
Fan Milk betragtes som et luksusprodukt, 
som skal konkurrere med andre luksus-
produkter – for eksempel Coca Cola.  Det 
er svært at sætte en finger på, hvad der gør 
Fan Milk til en succes. Fan Milk producerer 
hovedsageligt iscremer, som spises som en 
snack. Dermed er det ikke de helt basale 
behov, selskabet opfylder.

»I vestafrikansk kontekst kan selv 
en ispind jo være sund. Det er jo ikke et 
område, hvor befolkningen er overernæ-
rede, så selv om det er sukker, er det jo ikke 
som hos os, hvor vi får for meget af det,« siger 
administrerende direktør Jens Jørgen Kol-

lerup.
Fan Milks stifter, Erik Emborg, var i 

Afrika i midten af 1950erne, hvor han fandt 
ud af, at der slet ikke var et mælkemarked i 
området. I forvejen havde han et marked for 
kød og fisk i området, men han kunne se, at 
der manglede mejerivirksomheder. Derfor 
så han en forretningsmulighed i området og 
åbnede lokale mejerier. Virksomheden har 
fra starten vidst, hvordan den skulle begå 
sig på det afrikanske marked.

»En af grundene til, at det går så godt, er 
nok, at vi næsten fra starten har været i mere 
end ét land. Hvis det gik godt i Nigeria, gik 
det måske mindre godt i Ghana, men samlet 
set er det gået ok. Så vi har været i stand til at 
holde ved,« siger Jens Jørgen Kollerup, som 
påpeger, at afgørende faktorer har været 
tålmodighed og evnen til at tænke i lang-
sigtede løsninger. Derudover har Fan Milk 
gjort meget for at sætte sig ind i den lokale 
kultur og dens efterspørgsel og derfor været 
i stand til at tilpasse sig markedet. 

En af Fan Milks største udfordringer var 
i Elfenbenskysten tilbage i 2002. Landet 
havde været inde i stor vækst, og virksom-
heden besluttede derfor at købe en anden 
virksomhed, der havde kopieret Fan Milks 
koncept. Kort tid efter røg Elfenbenskysten 
ind i en  politisk krise, som bremsede udvik-
lingen. Og som ethvert land i krise falder 
forbruget kraftigt. Fan Milk lukkede ikke  
forretningerne i landet, og på trods af krisen 

Det går Fan-tastisk godt
Afrika. Den danske virksomhed Fan Milk formår både at skabe arbejdspladser i Afrika 
og samtidig få en økonomisk gevinst i Danmark.

Selv om hovedkontoret ligger i Danmark, producerer og sælger Fan Milk alle deres produkter i Vestafrika. Foto: Mogens Holmgaard

 ● En række afrikanske lande er i øjeblik-
ket i voldsom vækst. Ifølge The Econo-
mist ventes syv afrikanske lande at ligge 
i top ti over lande med hurtigst økono-
misk vækst i 2015.

 ● Den teknologiske udvikling har ramt 
mange afrikanske lande. I Nigeria er cirka 
45 mio. ud af landets 170 mio. indbyg-
gere på Facebook. 

 ● De 11 største afrikanske økonomier 
– African 11 – vil i 2050 være dobbelt 
så store som Storbritannien. Desuden 
vil de være større end både Brasilien og 
Rusland, forudser Goldman Sachs.

KILDE: IMF, THE ECONOMIST OG GOLDMAN SACHS

AFRIKANSKE TIGRE
 > fakta

Lasertryk.dk 
forventer at 
overtage en række 
konkurrenter i de 
kommende år – 
samt en organisk 
omsætnings-
vækst på mindst 
30 mio. kr. i både 
2012 og 2013.
Foto: Lasertryk.dk 

 ● Det danske tryksagsmarked i dag er 32 
pct. mindre målt på volumen og 16 pct. 
mindre i markedsværdi sammenlignet 
med før 2008.

 ● For hele Vesteuropa gælder, at tryk-
sagsmarkedet i øjeblikket falder.

 ● Især bøger, aviser og reklamer spås de 
største fald de næste fem år frem. Til gen-
gæld er der vækst inden for områderne 
emballage og etiketter.

KILDE: SMITHERS PIRA 
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Af Charlotte Basie

SPRINTER  Det er ikke noget 
slaraffenland at drive trykke-
rivirksomhed i dag. Den gra-
fi ske branche er i frit fald, de 
små bliver opkøbt eller luk-
ker, og de store bliver større. 
Koncernen Lasertryk A/S pas-
ser glimrende ind i det billede. 
Det, der i 1998 begyndte som 
et eventfi rma stablet på bene-
ne af to unge studerende, er i 
dag et af Nordeuropas største 
digitale trykkerier. 

Lasertryk.dk er fem gan-
ge gazellevirksomhed og har 
igennem mange år præsteret 
en vækst på mellem 20 og 40 
procent årligt. Omsætnings-
væksten i 2012 forventes at lig-
ge omkring de 30 procent, og 
det samme gælder for 2013. 

Den nyeste taktik er eks-
pansion igennem opkøb af 
mindre virksomheder. Forelø-
big har Lasertryk.dk overtaget 
Trykkestedet ApS i Brabrand 
og for nyligt Digital Trykkeriet 
A/S i Aarhus Nord. Produktio-
nen og medarbejderne er hen-

tet hjem til Skejby, hvor kon-
cernen huserer på tre adresser 
med et digitalt trykkeri, ’Chro-
nografi sk’ offset-tryk og bog-
trykkeriet Scandinavian Book.

Kunderne vælger selv
Ejerne, Anders Grønborg og 
Esben Mols Kabell, der stiftede 
virksomheden i sin tid, havde 
ingen erfaring med den grafi -
ske branche, men til gengæld 
havde de fl air for markedsfø-
ring. Og så red de med på it-
bølgen fra begyndelsen. Alle-
rede for 10 år siden kunne kun-
derne bestille deres tryksager 

på nettet, og webdelen vokse-
de frem side om side med den 
personlige betjening. 

“Det, der gør os anderledes, 
er, at vi har valgt at være de bil-
ligste. Og så har vi gjort det 
nemt for kunderne at bestille 
på nettet, men uden at skære 
ned på kundeservice, sådan 
som man løbende har gjort 
mange steder.” 

Det har betydet masser af 
glade kunder, der kan få deres 
betjening, som de vil havde 
den, og selvom der gennem 
årene er spenderet adskillige 
millioner kroner på markeds-

føring, mener 
Anders Grøn-
borg, at virksom-
heden har hentet 
fl ere kunder igen-
nem anbefalinger. 
I dag har Lasertryk.
dk omkring 40.000 
erhvervskunder og 
55.000 private. 

“Det er kun på 
grund af vores 
enorme kunde-
grundlag, at vi kan 
love en leverings-
tid på max tre 
dage og give 

prisgaranti på vores produk-
ter. Samtidig har vi indført det, 
vi kalder puljetryk, hvor fl e-
re virksomheder med mindre 
bestillinger går sammen om 
at betale udgiften for trykstart, 
som ellers er meget stor,” for-
klarer Anders Grønborg.  

Nemt på nettet er nøglen
Hos Lasertryk.dk er de glade 
for at måle. Så glade, at de 
måler på stort set alt, hvad 
de kan. Både internt i pro-

duktionen og i arbej-
det med kunderne.

“Alle kunderne 
får et spørgeske-

ma en gang hvert 
halvår. Til gen-
gæld stiller vi 
kun to spørgs-
mål. -Hvorfor 
de har valgt 
os, og hvor-

dan de har hørt 
om os,” siger 

Anders Grøn-
borg og fortæller, 
at det har været en 

øjenåbner.
“Vi har altid vidst, 

at den afgørende 
faktor var prisen. 
Derudover troede 
vi i mange år, at 

kunderne primært gik efter høj 
kvalitet og hurtig leveringstid, 
men det viste sig, at det ikke var 
det vigtigste. Igen og igen mel-
der kunderne, at de vælger os, 
fordi det er så nemt at bestil-
le på hjemmesiden,” afslører 
Anders Grønborg. 

Af samme grund har tryk-
keriet fi re fuldtidsansatte pro-
grammører, der hele tiden 
udvikler hjemmesiden og gør 
den endnu mere brugervenlig 
og overskuelig. Foruden den 
danske hjemmeside fi ndes der 
en tilsvarende på engelsk. 

Lastertryk.dk fi ndes både i 
England, Tyskland og Norge, 
og planen er, at man nu skal 
til at satse mere på andelene i 
de udenlandske markeder. Det 
går strygende i Norge, loven-
de i Tyskland og sløvt i Eng-
land, hvor det grafi ske marked 
generelt er vanskeligt at kom-
me ind på. 

-Vil I også ud og overtage 
udenlandske virksomheder?

Tjah, det kunne man da godt 
forestille sig, var en af måder-
ne at komme frem i udlandet 
på..., siger Anders Grønborg 
med et glimt i øjet og uden 
at konkretisere nærmere. 
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Lasertryk.dk
Omsætning igennem trykkeri-
ets historie

1999: 1.300.000 kroner ■

2005: 30.000.000 kroner  ■

2011: 136.000.000 kroner ■

FAKTA

NYHEDER

AARHUS Lars Simmelsgaard, 34, er tiltrådt som ny regnskabschef 
i Kristelig Fagbevægelse. Lars kommer fra direktørstolen i Jobdk, 
som er et datterselskab i Kristelig Fagbevægelse. Han er uddan-
net cand.merc.aud., og får i sin nye stilling som direktør, ansvaret 
for 11 medarbejdere.  

Ny regnskabschef i Krifa

Lasertryk.dk: Gazellen springer højere

Anders Grønborg 
udgør den ene 
halvdel af duoen, 
der stiftede og 
stadig ejer Laser-
tryk.dk.

Fem gange er trykke-
riet kåret som gazel-
levirksomhed. Den ny-
este taktik er ekspan-
sion igennem opkøb. 
Prisgaranti og nem 
bestilling på nettet, er 
det, som kunderne vil 
have 

AVIS i Billund Lufthavn er bare bedst
NR 1 Billund Lufthavn er kåret til 2012’s bedste station blandt 
biludlejnigsfi rmaet AVIS’ egne stationer. Billund har udvist sær-
ligt gode resultater i forhold til kundetilfredshed, omsætning og 
lokale initiativer og blev udvalgt blandt de i alt 38 danske Avis-
stationer. Det er tredje år i træk, at Avis Biludlejning kårer landets 
bedste udlejningsstationer. 

Kunderne vil have nem adgang til tryksager på nettet, siger Anders Grønborg, la-
sertryk.dk



I Danmark – og i det øvrige Europa – er Ecco 
velkendt. Men i Australien kunne den søn-
derjyske skoproducent sidste år måle sig frem 
til, at det uhjulpne kendskab til mærket lå på 
blot 3,7 procent. Det var ikke tilfredsstillende 
for Ecco, som for at ændre på den situation 
iværksatte en noget utraditionel event – en 2,8 
kilometer lang catwalk i Sydney. Strategien 
var at bruge »rigtige kvinder« til at få formidlet 
budskabet om, at stil ikke behøver blive ofret 
til fordel for komfort. Og det lykkedes. Ifølge 
Cream Global gav kampagnen Ecco en ROI på 
263 procent – alene på medieomtalen. I tilgift 
viste en efterfølgende måling, at 35 procent 
mod tidligere ni af de australske kvinder nu 
syntes at Ecco var »stylish«.  Markedsforing.dk

S A M A R B E J D E
Reklamekæmper

bag nyt mediabureau
Ifølge pålidelige brancheforlydender er de dan-
ske reklamebureauer &Co, envision, WeLove-
People og Wibroe, Duckert & Partners ved at 
etablere et nyt dansk mediabureau. Til at stå i 
spidsen for den nye satsning er udvalgt Ulrik 
Drejsig, der senest har gjort sig bemærket som 
en effektiv marketingchef for det tyske bil-
mærke VW herhjemme, og som i øvrigt inden 
da var Client Director i mediaburauet OMD. 
Ulrik Drejsig får følgeskab af John Herup, der 
bliver COO i det nye mediabureau, hvis navn 
endnu er ukendt. John Herup var fra 1994 til 
2006 direktør i OMD.  Markedsforing.dk

B R A N D I N G
Dansk bureau

indtager Indien
Hos e-Types mærker man, at der internationalt 
er efterspørgsel efter brandingbureauet.Det 
gælder også for vækstmarkedet Indien, hvor 
e-Types har opbygget en solid kundegruppe. 
To års målrettet satsning giver nu afkast, og i 
ledelsen venter man sig meget af Indien. »For 
få år siden handlede Indien om billig arbejds-
kraft, IT og fattigdom,« fortæller Thomas Sehe-
sted, ansvarlig for de indiske opgaver hos e-Ty-
pes. »Men sådan ser det ikke længere ud, hvis 
du spørger mig. Adspurgt om de videre mulig-
heder fortæller Rasmus Ibfelt, managing direc-
tor på e-Types, at de næste projekter handler 
om aviser, guld og juveler.  Markedsforing.dk

T E L E F O N I
Telenor-reklame

vælter byen
»F…. Fabulous. More please!«. »For en gangs 
skyld en reklame ud over det sædvanlige.« 
»Wonderful«. »Bravo«. Sådan lyder kommen-
tarerne lige i øjeblikket på YouTube, Facebook 
og i telefonen hos både teleselskabet Telenor 
og reklamebureauet &Co. Årsagen til de man-
ge roser? Det er såmænd reklamefilmen »Te-
nor«, som &Co har kreeret for Telenor Erhverv, 
og som gik i luften i sidste uge. I filmen synger 
en asiatisk udseende herre på klingende dansk 
– og til de smukke toner fra Puccinis opera Tur-
andots 3. akt, »Nessun dorma« – følgende tekst: 
»Hallo mit navn er Mister San. Jeg ringer til dig 
fra Japan. Jeg skal have shippet 12 millioner 
sko. Fra Tokyo til Holstebrooo«. »Målet for os 
har været at fortælle vores kunder – både eksi-
sterende og potentielle kunder – at vi gerne vil 
hjælpe dem med at give deres kunder en bedre 
forretning. Det kan vi som teleselskab gøre ved 
at sikre dem de rigtige mobil løsninger, så de 
ikke går glip af opkald og dermed af forretnin-
ger,« siger Morten Kosakewitsch, brand mana-
ger hos Telenor Erhverv.  Markedsforing.dk 

S K O
Ecco gav genlyd
»down under«

K O R T N Y T
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Af Jakob Møller Larsen
Huset Markedsføring
business@business.dk

Når Kræftens Bekæmpelse senere på året 
afholder organisationens årlige »Stafet For 
Livet«, en holdaktivitet landet over, der sæt-
ter fokus på kræftsagen, stiller virksomheder 
i stigende grad varer og tjenesteydelser til 
rådighed for arrangementet. 

»Vi modtager flot opbakning fra erhvervs-
livet i form af udlån og donation af naturalier. 
Det drejer sig eksempelvis om lyd og lys, 
tombolagaver, telte samt mad til videresalg,« 
forklarer Pernille Hauge, der er projektleder 
på »Stafet For Livet«.

Hun fortæller, at disse bidrag i form af 
varer, udlån og tjenesteydelser i dag spiller 
en nøglerolle i måden, arrangementet skrues 
sammen på. 

»De er medvirkende til, at vi kan holde 
udgifterne nede, og at hoveddelen af de ind-
samlede midler dermed kan gå direkte til 
forskning, patientstøtte og forebyggelse,« 
siger hun. 

Også ph.d. Esben Rahbek Pedersen, 
som er leder af Center for Corporate Social 

Responsibility på Copenhagen Business 
School, CBS, oplever, at danske virksomhe-
der i stigende grad inddrager deres kerne-
kompetencer i CSR-indsatsen. 

»Stadig flere skræddersyr CSR-profilerne 
med udgangspunkt i deres unikke forud-
sætninger og muligheder. Et godt eksempel 
er Grundfos’ Ligelink-koncept, der skal 
bidrage til mere rent drikkevand i ulande, 
men samtidig også åbne nye markeder. Vi 
ser også, hvordan ingredienskoncernen Chr. 
Hansen har lanceret et projekt til afgrøde-
forbedring i den tredje verden. Det gavner 
både bønderne, miljøet og Chr. Hansen selv, 
der som aftager opnår bedre produkter og 
forsyningssikkerhed,« siger han.

Naturalie-donationer er en hjørnesten
Blandt de virksomheder, som har doneret 
produkter til Kræftens Bekæmpelse i for-
bindelse med »Stafet for Livet«, er Aarhus-
baserede LaserTryk.dk, som er et af Nordens 
største digitale trykkerier. 

Her udgør »naturalie-donationer« hjørne-
stenen i koncernens CSR-politik. 

»Vi nåede frem til, at vi kunne gøre langt 
større nytte ved at donere naturalier frem 
for penge. I stedet for at give 400.000-500.000 

En god
gerning
kan ende
i etisk
gråzone
Social ansvarlighed. CSR 
fylder stadig mere i de 
danske virksomheders 
kommunikation. I 
takt med, at området 
modnes, giver virk-
somheder færre penge 
væk og donerer i 
stedet ydelser i naturlig 
forlængelse af kerne-
forretningen. Men pas på: 
Nogle initiativer bevæger 
sig ud i etisk gråzone, 
lyder det fra en ekspert.

Kræftens Bekæmpelse er en af de organisa-
tioner, der nyder godt af, at virksomheder i 
stigende grad stiller varer og tjenesteydelser 
til rådighed , som her ved »Stafet For Livet«. 
Foto: Kræftens Bekæmpelse

F Nogle initiativer 
bevæger sig ud i en 

gråzone, hvor den eti-
ske dimension udhules
Esben Rahbek Pedersen, leder af 
Center for Corporate Social Responsibi-
lity på CBS,
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Hvem tør tænke nye kommercielle muligheder på de digitale medier?
Nytænkning, innovation og evnen til konstant at udfordre … sådan 

ser vi gerne os selv i Danmark, og sådan skal vi sikre vores konkur-
renceevne fremadrettet. Men formår vi at bære denne selvopfattelse 

igennem i virkeligheden? Jeg kan kun tale for mit eget område: brugernes møde 
med medier og de kommercielle muligheder, der findes i dette møde.

Indholdet på digitale medier har været i klar forandring de sidste år, og talrige 
nye muligheder er blevet introduceret. De skrevne artikler suppleres nu med lyd 
og video, og brugerne tages tættere på historierne. Referater fra retssager suppleres 
med live feeds, og der er mulighed for brugerinteraktion. Generelle nyheds-
opdateringer lanceres samtidig med, at de brugere, der ønsker mere information, 
kan købe den dybdegående analyse bag nyheden. Det hele leveret på flere og flere 
platforme, og det er også en del af den forventelige innovation, der ligger i tråd med 
udviklingen. Alt er godt. 

Modsat på den kommercielle side. Her bruges stort set de samme reklameforma-
ter og reklametyper som for ti år siden. Holdningen synes at være, at de kom-
mercielle elementer bare er der for at finansiere en del af gildet. Villigheden til for 
alvor at tage det kommercielle vilkår til sig som andet end et nødvendigt onde er 
begrænset. 

Medierne er relanceret utallige gange, og i den forbindelse udsender man i 
reglen en pressemeddelelse, der forklarer hvordan relanceringen giver nye mulig-
heder for brugerne, og hvordan man har spurgt brugerne og tilpasset indholdet 
deres ønsker. Hvem spørger annoncørerne om deres ønsker? Hvorfor beskriver 
pressemeddelelsen ikke de nye spændende annoncemuligheder? Hvorfor er 
medierne ikke tilpasset det kommercielle potentiale?

De digitale kanaler er fyldt med kreative muligheder, som også kunne gøre den 
kommercielle oplevelse anderledes spændende end de firkantede annoncer, vi ser 
i dag. I dagens mediebillede er den digitale branche ikke bare en lille spiller blandt 
de store mediegrupper, men en branche i vækst på trods af krisen. 

Herfra lyder opfordringen altså: Accepter dog, at kommercielt indhold går hånd 
i hånd med redaktionelt indhold. Og tag vare på det kommercielle indhold, som 
I tager vare på det redaktionelle. Lad os se virkelige forandringer, der kan forme 
fremtiden og sætte turbo på væksten. Giv os ægte integration, hvor bruger, indhold 
og reklamer indgår i en sand treenighed, hvor alle elementer bidrager til den 
samlede oplevelse.

Eller bare helt enkelt: Giv os nu nytænkning, også på de kommercielle områder.

ANDERS HØGH LAURSEN
CH I E F ST R AT EGY OF F ICE R ,  M EC

Gamle reklamer på nye medier 

F
Holdningen synes at være, at de 

kommercielle elementer bare 
er der for at finansiere en del af 

gildet. Villigheden til for alvor at 
tage det kommercielle vilkår til 

sig som andet end et nødvendigt 
onde er begrænset. 

M E N I NGE R OM M E DI E R

kroner til velgørenhed om året, kan vi 
donere tryksager væk for en million, uden 
at det netto koster os mere, fordi vi samtidig 
bringer vores egen avance i spil. De store 
velgørende organisationer bruger jo mil-
lionbeløb på trykning og andre markedsfø-
ringsrelaterede udgifter, og når vi sparer dem 
for betydelige omkostninger, er der i sagens 
natur flere penge tilbage til kerneydelserne,« 
siger Anders Grønborg, der er koncernchef i 
trykkerivirksomheden. 

Trykkeriet har netop søsat et nyt koncept 
»GiveBack«, der årligt skal uddele en million 
gratis tryksager til velgørende formål. 

»Vi dækker alle omkostninger, også frag-
ten. Eneste krav er, at GiveBack-logoet skal 
indsættes i tryksagens bund. Inspirationen 
fandt vi i et eksisterende koncept, vores 
såkaldte »LogokluB«, hvor alle kan få rabat 
ved at sætte et LaserTryk.dk-logo på deres 
tryksager. Vi kunne se, at Logoklubben 
ikke kun tiltrak foreninger, offentlige insti-
tutioner og kommercielle virksomheder, 
men også organisationer som Dansk Flygt-
ningehjælp, Red Barnet og Ungdommens 
Røde Kors. Det ansporede os til at gå skridtet 
videre og decideret forære tryksager væk til 
sidstnævnte,« forklarer Anders Grønborg.

CSR-ekspert Esben Rahbek Pedersen 
vurderer, at virksomhedernes øgede fokus 
på bidrag i form af varer og tjenesteydelser 
ikke alene hænger sammen med ønsket om 
at gøre en større forskel for de samme penge, 
men naturligvis også skyldes et øget behov 
for at kunne relatere velgørenheden til ker-
neforretningen i en tid præget af lavkonjunk-
tur og besparelser. 

Det er nemlig blevet lidt af et mantra i 
CSR-verdenen, at en indsats i naturlig for-
længelse af kerneaktiviteterne understøtter 
forretningen, og det er derfor nemmere at 
retfærdiggøre CSR-indsatsen internt samt 
overbevise aktionærerne. 

»Det giver eksempelvis mening, at et 
rederi stiller containere og skibe til rådig-
hed for transport af nødhjælp frem for blot 
at udstede en check,« siger Esben Rahbek 
Pedersen. 

Han advarer dog mod, at grænsen mellem 
CSR og »business as usual« udviskes.

»Nogle initiativer bevæger sig ud i en grå-
zone, hvor den etiske dimension udhules. 
Det sker, når virksomheder stiller krav om 
betydelige modydelser, eller det donerede 
mest har karakter af opstartsomkostninger 
ved søsætning af et nyt produkt,« slutter han.
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AARHUS: Dystre fremtids-
udsigter præger den grafiske 
branche. De danske trykkeri-
er og grafiske virksomheder, 
der sætter farve og bogstaver 
i landets bøger, aviser, rekla-
mer, invitationer og meget an-
det, har over en bred kam haft 
nogle meget vanskelige år.

Grafisk Arbejdsgiverfor-
ening har netop offentliggjort 
en analyse i den seneste udga-
ve af  branchens magasin, der 
viser, at det danske tryksags-
marked i dag er 32 pct. min-
dre målt på volumen og 16 pct. 
mindre i markedsværdi sam-

menlignet med før 2008.
Analysen er foretaget af  

det britiske konsulenthus 
Smithers Pira, der også har 
set på det europæiske marked 
og forudser et fald i omsætnin-
gen på 5,6 pct. i hele Europa 
fra lige over 1.047 mia. til 988 
mia. kr. frem til 2017.

Oven i et faldende marked 
har den såkaldte reklame-
afgift ligeledes fået dele af  
branchen til at krympe sig.  

Alligevel er det ikke alle 
virksomheder, som lider un-
der det faldende marked. La-
sertryk.dk fra Aarhus har op-
levet vækst gennem hele kri-
sen, og så sent som i efteråret 
foretog virksomheden to op-

køb i branchen og har nu cir-
ka 100 ansatte. 

Som følge af  den fortsatte 
vækst vil den grafiske virk-
somhed bygge en ekstra pro-
duktionsbygning i Skejby, 
hvor koncernen i forvejen rå-
der over 8.000 kvm. og efter 
færdiggørelsen vil det totale 
fabriksareal nå op på 10.000 
kvm.

Det skulle gå hurtigt
Lasertryk.dk er en fortælling 
om at gøre tingene ander ledes 
end den etablerede del af  er-
hvervet og pludselig få suc-
ces med det. Stifterne bag La-
sertryk.dk er ikke uddannet i 
den grafiske branche og havde 
som udgangspunkt ingen vi-
den om tryksager.

»Vi var oprindeligt kunder 
til branchen, men oplevede, 
at ingen helt dækkede vores 
behov. Vi arrangerede fester 
og havde behov for billigt og 
hurtigt at få trykt flyers og 
plakater. Men det kunne tage 
mange dage at få tryksagerne 
leveret, hvis man ikke skulle 
betale en formue,« forklarer 
stifter og koncernchef  Esben 
Mols Kabell fra Lasertryk.dk.

Det fik ham til sammen 

med sine partnere at investere 
i en digital trykmaskine, som 
ifølge Esben Mols Kabell ba-
salt set er en avanceret kopi-
maskine. Ud over at lave deres 
egne tryksager begyndte de at 
tage kunder ind i form af  de-
res kontakter blandt de jyske 
diskoteker. 

»Der var mange i branchen, 

Tryk på aarhusfirma i en presset
Under pres. Den grafiske branche er 
skrumpet markant siden krisens indtog 
i 2008. Konkurser og røde bundlinjer 
har sat sit aftryk på erhvervet. Dog 
er der undtagelser, og det handler 
om at finde de nye vækstområder, 
lyder det fra Lasertryk.dk i Aarhus, 
der er et trykkeri i vækst.  

Fakta1
En branche 
under pres

 { Det danske tryksagsmarked 
i dag er 32 pct. mindre 
målt på volumen og 16 pct. 
mindre i markedsværdi 
sammenlignet med før 2008.

 { For hele Vesteuropa 
gælder, at tryksagsmarkedet 
i øjeblikket falder.

 { Især bøger, aviser og reklamer 
spås de største fald de næste 
fem år frem. Til gengæld er der 
vækst inden for områderne 
emballage og etiketter.

Kilde: Smithers Pira

DKK 169
Værdi

DKK 338

Rabat

50%

Det gode
Restaurant Stedet er beliggende i en af Danmarks 
ældste og bedst bevarede fi relængede købmands-
gårde, og denne unikke atmosfære, krydret med 
fantastiske danske retter, perfektionerer dit besøg i 
restauranten.
2 personer får hver: Fisketerrin af torsk og laks med 
hvidvinsmarineret Juliennegrønt, anrettet på sprøde 
salater og urtecréme, brød og smør. Unghanebryst 
med fyld af Mozzarella og basilikum serveres på sauté 
af årstidens grønt og med dagens tilbehør.

Det med småt: Værdibeviset gælder fra tirsdag den 
19. februar til og med den 15. maj 2013. 

Historiske omgivelser, danske favoritter og charmerende atmosfære beskriver bedst et besøg hos Restaurant 

Stedet i Vestergade. Og med dagens sweetdeal får 2 personer hver 1 frisk forret og 1 lækker hovedret.

AAAARRHHUUSS

/sweetdeal/sweetdeal

Tilmeld 
dig vores nyhedsbrev

Send sms* til 1929, skriv Sweetdeal – din by 
– din email

*Det koster alm. smstakst. Udbyder: Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 Kbh K, 33757575
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Rasmus Boserup
Berlingske Nyhedsbureau

AARHUS: I alt blev 67 købere 
fanget af  politiets aflytning af  
et par særligt servicemindede 
hashsælgere. Det oplyser Øst-
jyllands Politis specialpatrul-
je, som siden sidste uge har ar-
bejdet på at få identificeret de 
købere, der lod sig friste af  en 
flyer, der lovede hash leveret 
til døren.

Det har indtil nu ført til sig-
telser mod 22 personer for køb 
af  hash. De resterede 45 perso-
ner slipper med at være kom-
met i politiets søgelys, fordi de 
har vist interesse for at købe 
hash, men enten ikke har fået 
det leveret, eller ikke har kun-
net få det, de gerne ville have. 

I de sager ender det med 
en såkaldt »bekymringssam-
tale«.

»Vi kan ikke bevise, at de 

har købt hash, men vi kan be-
vise, at de har haft hensigten. 
Enten fordi de står i et køber-
register og er med i en »til-
buds-SMS-kæde«, eller fordi 
vi ved, de har forsøgt at købe 
hash. I de tilfælde ringer vi 
og tager en alvorssnak med 
dem,« siger Kristian Harlev 
Sørensen, leder af  special-
patruljen ved Østjyllands Po-
liti.

Politiet bestilte hash
Politiet har endnu ikke fået 
kontakt til samtlige af  de 45 
personer, der skal have en be-
kymringssamtale. De 22 per-
soner, som er blevet sigtet, kan 
se frem til bøder på mellem 
2.000 kroner og 4.000 kroner.

Ifølge politiet har det over-
vejende været mænd fra Aar-
hus i alderen 18-23 år, som har 
benyttet sig af  tilbuddet om 
hash, og den kreative leve-

ringsform har tilsyneladende 
skaffet kunder, som normalt 
ikke ville købe hash.

»Flere af  dem, vi har været 
i kontakt med, giver udtryk 
for, at de aldrig kunne finde 
på at gå ned på gaden og kø-
be hash. Men her kom tilbud-
det ind ad brevsprækken, og 
varerne blev leveret til døren. 
Det var alligevel for stor en fri-
stelse. Og det understreger jo 
bare vigtigheden af, at vi får 
sat en stopper for den frem-
gangsmåde, så ikke flere bli-
ver fristet og risikerer at ende 
i et misbrug,« siger Kristian 
Harlev Sørensen.

Flere borgere havde hen-
vendt sig til politiet, fordi de 
havde modtaget visitkortet 
med ordlyden »god røg - du 
ringer, vi bringer«.  Derefter 
søgte og fik Østjyllands Poli-
ti en særlig godkendelse til at 
ringe op til sælgeren og bestil-
le hash og på den måde frem-
provokere en lovovertrædelse 
under aflytning.

Sagen mod de to sælgere er 
stadig under efterforskning.

»Vi har haft et meget stort 
udbytte af  den her sag, og det 
er helt sikkert noget, vi vil gø-
re brug af  igen, hvis mulighe-
den byder sig,« siger Kristian 
Harlev Sørensen.

67 ville købe 
take away-hash
Hashhandel. To personer er sigtet for at 
sælge hash under mottoet »Du ringer, 
vi bringer«, mens 67 personer er blevet 
taget i at ville have hashen leveret til 
døren, oplyser Østjyllands Politi.

t branche
Lasertryk.dk forventer at 
overtage en række konkurrenter 
i de kommende år – samt en 
organisk omsætningsvækst 
på mindst 30 mio. kr. i 
både 2012 og 2013.
Foto: Lasertryk.dk 

som mente, at vores tryk ikke 
var flot nok. Men hvis det nu 
er hastigheden i leveringen, 
der er vigtigst for kunden, så 
er det jo dér, man skal satse,« 
forklarer Esben Mols Kabell 
om forretningsmodellen.

Nyt potentiale
Det handlede om at få volu-
men ind, så de kunne holde 
maskinerne kørende i døgn-
drift og dermed holde priser-
ne nede. 

Lasertryk.dk var blandt de 
første i branchen, som solgte 
tryksager online og arbejdede 
med standardpriser. 

Det er i dag Skandinaviens 
største digitaltrykkeri, og 

koncernen, der desuden be-
står af  bogtrykkeriet Scandi-
navian Book A/S, offsettryk-
keriet Chronografisk A/S 
samt salgsselskaber i Norge, 
Sverige, Storbritannien og 
Tyskland, omsætter for et tre-
cifret millionbeløb.

Esben Mols Kabell kan sag-
tens få øje på udfordringerne 
for branchen, men tror på, at 
der midt i de dystre udsigter 
for trykkerierne fortsat kan 
findes nye forretningsområ-
der.

»Man skal tænke på, at der 
aldrig er udgivet så mange bø-
ger som i dag. Det er måske 
ikke de store bestsellere, men 
hele den her selvpublicerings-

kultur rykker lige nu. Der er 
stadig et meget stort marked 
for tryksager, og så handler 
det bare om at holde øje og 
finde de nye vækstområder,« 
siger han og peger i den for-
bindelse på fotobøger.

Det er bøger, som forbru-
gerne selv kan sammensætte 
hjemme foran pc’en med bil-
leder fra brylluppet eller som-
merferien. 

Det er et marked, der sidste 
år alene i Skandinavien hav-
de en værdi af  300 mio. kr., og 
Esben Mols Kabell vurderer, 
at netop fotobøger vil stå for 
cirka 10 pct. af  Lasertryk.dks 
omsætning om to år.

KKORT NYT

TILST: Lørdag 23. februar 
kan Bilkas kunder i Tilst 
være med til at få Dan-
mark til at smile. 

De morgenfriske kun-
der kan møde hospitals-
klovnene Luna og Petunia 
og få en klovnenæse med 
hjem. Det sker som led i 
Colgates og Danske Ho-
spitalsklovnes Facebook-
kampagne til fordel for 
hospitalsklovnenes arbej-
de på landets hospitaler. 

Danske Hospitalsklov-
ne har 23 uddannede klov-
ne tilknyttet til 18 hospita-
ler landet over. 

Den positive effekt af  
klovnenes arbejde bety-
der, at der er en støt sti-
gende efterspørgsel efter 
klovnebesøg, så forenin-
gen har et konstant behov 
for økonomisk støtte.

Hospitalsklovnene Lu-
na og Petunia er i Bilka i 
Tilst kl. 10-13. 

pcb

Hospitalsklovne 
besøger Tilst

Viljen til sejr!
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 ■ SOCIAL ANSVARLIGHED
Af Pia Lykke

Gi' en hånd til Afrika - eller lokalsamfun-
det. Eller måske begge dele.

Siden 2009 har de 1100 største danske 
virksomheder haft pligt til at fortælle om 

deres arbejde med CSR (Corporate Social Re-
sponsibility) i årsregnskabet.

Kun mellem to og fire pct. af virksomhederne 
fortæller, at de som konsekvens af lovkravet i dag 
har et øget fokus på at fastholde eller rekruttere 
udsatte medarbejdere, og indsatsen fylder for-
svindende lidt i CSR-rapporterne. Det viser en 
kortlægning af de største danske virksomheders 
CSR-rapportering, som er gennemført af Cabi, 

Trods lovkrav om CSR-rapportering, op-
lyser kun få virksomheder om et øget 
fokus på udsatte medarbejdere og ledi-
ge, viser ny rapport. Til gengæld mang-
ler viljen til hurtige her-og-nu bidrag 
ikke – det viste blandt andet den netop 
overståede Danmarks Indsamling

Virksomheder jagter de nemme CSR-point
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der er en selvejende institution under Beskæfti-
gelsesministeriet, i samarbejde med CBS (Copen-
hagen Business School) og Erhvervsstyrelsen.

Tallene undrer undersøgelsens bagmand
Lovgivningen forpligter ikke virksomhederne til 
at tage et øget samfundsansvar, kun til at forhol-
de sig til området, og kun få beretter om konkrete 
tiltag for at fastholde medarbejdere med nedsat 
arbejdsevne eller for at hjælpe såkaldt udsatte 
ledige ind på arbejdsmarkedet. Det undrer Peter 
Frederiksen, der er strategisk udviklingschef hos 
Cabi og undersøgelsens bagmand.

"Vi har knap 800.000 mennesker i den arbejds-
dygtige alder, som er afhængige af offentlige 
ydelser og står uden for arbejdsmarkedet. Udfor-

dringen er at få så mange som muligt i job. Refor-
mer og lovgivning er en måde at få det til at lyk-
kes på, frivillighedens vej en anden," siger Peter 
Frederiksen.

Cabis undersøgelse viser, at knap halvdelen af 
de adspurgte virksomheder rapporterer om  poli-
tikker for samfundsansvar inden for sociale for-
hold, Den anden halvdel rapporterer ikke om det, 
men kan stadig have dem, tilføjer Peter Frederik-
sen.

"Mange virksomheder udnytter ikke den profile-
ringsmulighed, der ligger i, at man som virksom-
hed tager et socialt ansvar. For især de små og 
mellemstore virksomheder er det måske noget, 
man bare gør uden at tænke så meget over, det 
for eksempel i lokalsamfundet hvor maleren 
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Cabi og undersøgelsens bagmand.
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finder en praktikplads til købmandens søn. I 
de mellemstore og store virksomheder kan det at 
redegøre for arbejdet med inklusion og fasthol-
delse i årsrapporten medvirke til, at virksomhe-
derne øger deres sociale ansvar, fordi det får dem 
til i øget grad at opstille og arbejde med mål for 
det," siger Peter Frederiksen.

Lego Fonden gav det højeste beløb
Men selv om den vedvarende indsat for at gøre 
en social forskel tilsyneladende ikke står øverst 
på listen hos de store virksomheder, så scores der 
mange CSR-point på hurtige her-og-nu bidrag til 
især sociale indsatser uden for landets grænser.

Fredag i sidste uge kulminerede Danmarks Ind-
samling 2013, som DR og 12 af Danmarks største 
humanitære organisationer stod bag. Slutresulta-
tet var 76 mio. kr. til Afrika. Ved det store tv-show 

i forbindelse med indsamlingen har virksomhe-
derne rig mulighed for at profilere sig via deres 
bidrag.

I år bidrog Lego Fonden og Legos medarbejdere 
med 5,26 mio. kr. Det er det højeste beløb no-
gensinde. Coop bidrog med 2,1 mio. kr. og Mærsk 
med 2 mio. kr, mens Novo Nordisk og Jysk hver 
gav en mio. kr. Esben Rahbek Pedersen er leder 
af Center for Corporate Social Responsibility på 
CBS og mener ikke, at man skal rynke på næsen 
af kommercialiseringen af CSR.

"Der har altid været en filantropisk dimension 
af CSR og at give et bidrag er noget, der giver god 
mening i rigtig mange virksomheder. Den ene 
måde at tænke CSR på skal jo ikke erstatte den 
anden," siger han med henvisning til undersøgel-
sen fra Cabi.
Hos advokatfirmaet Bruun & Hjejle er advokat 

 ■ CSR
Blandt bidragyderne ved Danmarks Indsam-
ling 2013 var den århusianske Lasertryk.dk. 
Her donerede man ordrer på visitkort, og at 
se virksomhedens navn på tv-skærmen gav 
medarbejderne en følelse af stolthed og sam-
hørighed, fortæller Mette Ebert, der er kunde-
service- og personalechef i virksomheden, hvis 
CSR-politik er baseret på donation af natura-
lier. Projektet hedder Giveback og handler om 
årligt at uddele en million gratis tryksager til 
velgørende formål. Eneste krav er, at virksom-
hedens Giveback-logo skal indsættes i tryksa-
gen. Lasertryk.dk hjælper blandt andre Kræf-
tens Bekæmpelse og  Red Barnet.
“Socialt ansvar er en ny måde at profilere sig 

på. Det er vi naturligvis ikke blinde overfor, og 
vi håber da, at initiativet giver goodwill. Samti-
dig er det en måde at tage vores del af ansvaret 
på,” siger Mette Erbert.

Flere skræddersyede projekter
Stadig flere virksomheder skræddersyr CSR-
profilen med udgangspunkt i deres unikke 
forudsætninger og muligheder, forklarer Esben 
Rabbek Pedersen, der er leder af Center for 
Corporate Social Responsibility på CBS. 

“Når velgørenhed ligger i naturlig forlængelse 
af kerneaktiviteterne, understøtter initiativerne 
ofte forretningen og så er det er nemmere at 
retfærdiggøre CSR-indsatsen, både internt og 
overfor aktionærerne,” siger han.                PLY

Giver naturalier til velgørenhed
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Trykkerikoncernen LaserTryk.dk har netop brugt 4 mio. kr. på at udsende

reklamemateriale til et syvcifret antal modtagere i fem lande. Resultat? Pænt uden

at være prangende, lyder det.

Den grafiske branche bør vise, at den selv tror på tryksagen og formår at bruge mediet offensivt. Ellers kan

man ikke forvente, at tryksagskøberne vil gøre det samme.

Sådan lød budskabet fra Anders Grønborg og Esben Mols Kabell, direktører i den aarhusianske

trykkerikoncern LaserTryk.dk, i disse spalter sidste år.

Koncernen, der selv gør udstrakt brug af direct-mail-kampagner og reklametryksager, har nu taget den hidtil

største dosis af sin egen medicin og i løbet af tre måneder sendt reklamemateriale ud i et oplag på over 1,2

mio. eksemplarer.

- De primære aktiviteter var direkte udsendelse af 144.262 adresserede forsendelser til potentielle kunder i

Danmark, Norge og Sverige samt distribution af 1.070.300 avisindstik og folierede kataloger sammen med

førende dagblade og fagmedier i Skandinavien, Storbritannien og Tyskland, fortæller Esben Mols Kabell.

En million avisindstik i fem lande

Kampagnen, der beløber sig til knap fire mio. kr., og netop er færdigafviklet, startede med udsendelse af

direct mails i Danmark rettet mod tre målgrupper: Mellemstore virksomheder, tidligere kunder og nystartede

firmaer.

Næste trin var distribution af 973.500 avisindstik – heraf 177.500 stk. udsendt herhjemme sammen med

Dagbladet Børsen og Morgenavisen Jyllands-Posten, 110.000 i Sverige sammen med Dagens Industri,

106.000 i Norge med Dagens Næringsliv, 320.000 i Storbritannien med The Times og 260.000 i Tyskland

med Süddeutsche Zeitung.

Til sidst blev der udsendt yderligere 131.500 direct mails til udvalgte virksomheder i Norge og Sverige.

- Vi startede ud med erhvervsorienterede dagblade med en høj andel af relevante beslutningstagere blandt

læserne. Efterfølgende fulgte vi op med endnu mere målrettet at distribuere folierede kataloger med

magasiner, som direkte henvender sig til reklamebureauer og marketingfolk – Markedsføring i Danmark,

Kampanje i Norge og Resumé i Sverige. Undervejs supplerede vi med direct mails til eksisterende kunder,

siger Esben Mols Kabell.

Ikke bange for at satse

Direktør Anders Grønborg forklarer, at kampagnen har haft to primære formål.

– Dels er vi gået ud med introtilbud for at få førstegangskøbere til at lægge ordrer her og nu og dermed stifte

bekendtskab med vores koncept, og dels har vi ønsket at profilere firmaet og højne kendskabsgraden i de

fem lande, hvor vi driver virksomhed. Da kunderne benyttede de udleverede kampagnekoder ved bestilling via

vores hjemmesider, kunne den umiddelbare tilbagebetaling på de forskellige medier og markeder let måles,

siger direktøren.

Han vurderer dog, at langt størstedelen af kampagnens effekt kommer på den lange bane i kraft af højere

kendskab, påvirkning af relevante beslutningstagere og nye kunder, som kommer igen – og er samtidig ikke

bleg for at erkende, at ikke hele kampagnen har givet den forventede succes.

– At vi hver måned får 2-300 nye kunder via referencer, bidrager mere end noget andet til værditilvækst i

vores virksomhed, slutter han.

Trykkeri tager egen medicin
11. feb 13 Kampagner  Skrevet af Jakob M. Larsen  
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