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Vejen til en troværdig virksomhedsprofil
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G Å  F R E M T I D E N  T R Y G T  I 
M Ø D E  M E D  E N  T R O V Æ R I D G 
V I R K S O M H E D S P R O F I L
Mit navn er Bettina Skindstad, og jeg arbejder 
for, at  kunderne har kendskab til og køber af de 
virksomheder, der tager ansvar for den enkelte, 
samfundet og den verden vi alle er en del af.

Jeg er uddannet på Skolen for Visuel kommunikation 
og har arbejdet med brandudvikling i mere end 15 
år for blandt andre LEGO og Danske Fragtmænd. De 
seneste seks år har jeg været selvstændig konsulent, 
hvor jeg hjælper virksomheder med at udtrykke sig, 
så det giver mest mulig værdi for virksomheden.

Desuden startede jeg sidste år en virksomhed, 
der hjælper børn og deres voksne med at slippe 
kreativiteten løs.

Så jeg kender til de udfordringer der er i både de 
store, de små, de erfarne og de nye virksomheder. 
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T R O V Æ R D I G H E D  F R E M  F O R  S M A R T E 
M A R K E D S F Ø R I N G S T R I C K S

Mister du fodfæstet, fordi du 
sætter ordentlighed før smarte 
tendenser? Bliver du overhalet 
indenom at teknologien, 
ungdommen, robotterne, 
kineserne eller noget, du endnu 
ikke har opdaget er en trussel?

Overvejer du, om du skal hyre et (dyrt) bureau, der 
kender alle markedsføringstricksene og de nyeste 
buzzwords?

Eller...

Vil du vende det, din virksomhed 
allerede gør, til jeres fordel? 

For jeg er helt sikker på, at du og dine medarbejdere 
gør en hel masse af alle de rigtige ting. 

Derfor er det vigtigt, at starte rigtigt: At starte med 
at få et overblik over, hvad der virker, hvad der 
skal justeres og hvad, der er direkte skadeligt for 
virksomheden.

På den måde sikrer du, at sætte ind der, hvor det 
giver mening for din virksomhed. Frem for at spilde 
tid og penge på noget, som ikke er andet end 
smarte markedsføringstricks, der ikke giver positiv 
opsving på din virksomheds bundlinie.
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Mennesker køber – igen og igen – af de 
virksomheder, de har tillid til. Og tillid bygger på 
troværdighed.

Troværdighed handler ikke om at opfinde den dybe 
tallerken. Eller om at hyre dyre marketingsbureauer, 
der kan opfinde en god historie om virksomheden.

Troværdighed handler heller ikke om, at ændre på 
alt det virksomheden gør i forvejen. 

Troværdighed handler om, at 
udtrykke det, virksomheden 
allerede gør. På en måde så det er 
nemt at afkode og forstå for dem, 
virksomheden gerne vil tiltrække.

T R O V Æ R D I G H E D  B E T A L E R  S I G
– på flere bundlinier

Når din virksomhed har en 
troværdig virksomhedsprofil, så

tiltrækkes den målgruppe, der sætter pris på 
det, I lægger vægt på

tiltrækkes de medarbejdere, der trives i 
jeres virksomheds kultur og motiveres af 
virksomhedens retning.

kommer kunderne igen og igen, fordi de 
oplever den værdi, I har lovet dem. (Og de 
anbefaler jer til andre).

skiller I jer ud fra konkurrenterne, fordi det, der 
er enestående for virksomheden kommer til 
udtryk i profilen.
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2. UDFORMNING:

Udtryk virksomhedens profil i:

Budskaberne

Designet

Grafikken

Billederne

3. OPBYGNING:

Skab sammenhæng i 
virksomhedens:

Produkter

Markedsføring

Salgskanaler

Omgivelser

4. VEDLIGEHOLD:

Virksomhedens profil skal 
udvikle sig i takt med at 
virksomheden:

udvikler sig

lancerer nye produkter

går ind på nye markeder

1. KORTLÆGNING:

Få overblikket over 
virksomhedens profil:

Hvorfor gør I, som I gør?

Hvem gør I det for?

Hvilken værdi skaber I?

Hvordan gør i det?

P R O C E S S E N
– vejen til en troværdig virksomhedsprofil

Jeg har, med udgangspunkt i min praktiske erfaring, 
udviklet en proces, som sikrer, at virksomheden 
kommer hele vejen rundt, når der skal opbygges 
en troværdig virksomhedsprofil. En proces, der 

åbner op for kreativiteten og rammesætter den, så 
de kreative løsninger også giver mening og skaber 
værdi i praksis.
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P R O D U K T E R N E
– få en troværdig virksomhedsprofil

1. GUIDEN:

skaber en fælles forståelse 
for virksomheden blandt 
ledelse og medarbejdere 

sikrer, at alle kender 
retningen for virksomheden

Giver et overblik over 
virksomhedens budskaber.

2. MANUALEN:

udtrykker virksomhedens 
visuelle identitet. 

indeholder konkrete 
værktøjer, til at opbygge 
virksomhedens profil

skaber sammenhæng i 
virksomhedens profil

3. FÅ BUDSKABET UD:

Budskabet bliver klart og 
tydeligt for målgruppen

Målgruppen genkender 
virksomheden, og husker 
virksomheden når de vil 
købe

Kunderne kommer igen. 
Og igen. Og anbefaler 
virksomheden til andre

4. RÅDGIVNING:

sikrer at virksomhedens 
profil udvikler sig i takt med 
virksomheden

sikrer at nye tiltag skaber 
værdi for virksomheden

optimerer udbyttet 
af virksomhedens 
markedsføringsbudget

Der er forskel på virksomheder, og på, hvor meget 
hvert step i processen indeholder og kræver. Det 
kan også være, at I allerede selv har gjort en masse 
af arbejdet, men mest af alt har brug for hjælp til at 
få samlet op og få omsat jeres viden til praksis.  

Hvis opgaven kræver det, så har jeg et tæt netværk 
af dygtige mennesker med kompetencer indenfor 
forretningsudvikling, salg, markedsføring og 
formidling.
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Efterhånden som virksomheden vokser 
og udvikler sig, bliver det mere og mere 
komplekst at skabe en tydelig retning for 
virksomheden. Dagene, hvor virksomheder 
er topstyret og medarbejderne kun møder 
på arbejde for at tjene til føden er forbi. 
Medarbejderne vil hellere have mening end 
lønfohøjelse, og ledelse handler langt mere 
om at inspirere end instruere – i hvert fald, 
hvis man gerne vil være en del af fremtiden 
og være i stand til at udvikle nye, innovative 
løsninger der skaber en reel værdi for 
kunderene. Samtidig bliver kunderne 
sværere og sværere at nå, fordi de dagligt 
bliver udsat for mere information end de 
fleste kan rumme.

GUIDEN:

skaber en fælles forståelse for 
virksomheden, fordi alle, der arbejder for 
og i virksomheden ved, hvor I kommer fra 
og hvor I sammen skal hen.

sikrer, ar virksomheden sender de 
signaler, I ønsker at sende.

er et praktisk værktøj, til at udvikle den 
salgs- og markedsføringsstrategi, der 
giver bedst værdi for virksomheden.

LEVERANCE:

I får en praktisk guide, der gør det 
muligt for den enkelte medarbejder eller 
samarbejdspartner at sætte sig ind i og forstå 
virksomheden, og dermed skabe løsninger, 
der skaber værdi både for virksomheden og 
for kunderne. En guide indeholder beskrivelse 
og visualisering af: 

Formål & værdier
Hvorfor gør I som I gør?

Visioner & mål
Hvilken værdi, skaber I for hvem? Og 
hvordan gør I det?

Markedet & Målgruppen
Hvem henvender I jer til – og hvordan 
skiller I jer ud fra konkurrenterne?

Koncepter & produkter
Hvordan opfylder I kundernes behov og 
ønsker?

Salgs- og markedsføringskanaler
Hvor og hvordan møder I kunderne?

Budskaber
Hvordan udtrykker I jer?

PROCES:

Afklaringsmøde
Hvad har I brug for, hvilke ressourcer har 
I, og hvornår skal vi være i mål?

Tilbud
Tilbuddet beskriver leverancer, proces, 
pris og betalingsbetingelser.

Kortlægning
Reseach, interviews, workshops og 
analyse.

Udarbejdelse af guide
Beskrivelse og visualisering.

Overlevering
I får den aftalte leverance, og jeg hjælper 
jer i gang med at implementere guiden i 
praksis

Rådgivning
For at sikre, at guiden giver bedst mulig 
værdi i praksis, kan I tilknytte mig som 
rådgiver på et niveau, der passer til jeres 
behov.

Produkt 1: 
G U I D E N
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Virksomhedens profil udfoldes på mange 
forskellige kanaler, både offline og online. Og 
ofte er det forskellige personer, der udfører 
forskellige typer opgaver. Det betyder, at 
mange løsninger kan være gode isoleret set 
– men samlet set skaber det ikke værdi for 
virksomheden. Tværtimod.

Målgruppen møder jer som regel flere 
gange, inden de bliver kunder, og derfor er 
det altafgørende, at de kan genkende jer, så 
de husker jer, når de vil købe. 

MANUALEN:

udtrykker virksomhedens visuelle profil

skaber sammenhæng i måden I møder 
målgruppen på (så I bliver genkendt og 
husket, når målgruppen vil købe)

giver dem, der arbejder for og i 
virksomheden de værktøjer de skal 
bruge, for at opbygge en troværdig 
virksomhedsprofil

PROCES:

Afklaringsmøde
Hvad har I brug for, hvilke ressourcer har 
I, og hvornår skal vi være i mål?

Tilbud
Tilbuddet beskriver leverancer, proces, 
pris og betalingsbetingelser.

Kortlægning
Hvad skal virksomhedens visuelle profile 
udtrykke?

Udformning
Virksomhedens visuelle udtryk udformes.

Overlevering
I får den aftalte leverance, og jeg hjælper 
jer i gang med at bruge manualen i praksis

Rådgivning
For at sikre, at manualen giver bedst mulig 
værdi i praksis, kan I tilknytte mig som 
rådgiver på et niveau, der passer til jeres 
behov.

LEVERANCE:

I får en manual, der gør det praktisk muligt 
for grafikere, designere og webudviklere 
at skabe et sammenhængende udtryk for 
virksomheden. Med manualen følger de filer, 
I har brug for, for at udfolde vriksomhedens 
profil på alle kanaler.
Manualen indeholder beskrivelse og 
visualisering af:

Logo

Fonte

Farver

Grafiske elementer

Billeder

Eksempler på, hvordan I bruger 
elementerne i praksis.

Produkt 2: 
M A N U A L E N
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Produkt 3: 
F Å  B U D K S K A B E T  U D
Når I skal tiltrække nye kunder, 
medarbejdere eller samrbejdspartnere, 
eller gøre indtryk på nuværende, så skal I 
have budskabet ud, så målgruppen opfatter 
hvilken værdi I skaber for dem. Og de skal 
forstå det både med følelserne og fornuften.

Samtidig skal det, der bliver  udviklet 
understøtte virksomhedens profil. Jeg har 
solid erfaring med visuel formidling, og 
jeg sætter en ære i, at den virksomhed jeg 
udfører opgaven for, kan genkende sig selv i 
den fortælling der bliver skabt via indhold og 
design.

Jeg hjælper jer med at få budskabet ud, så

målgruppen opfatter og forstår den værdi,  
virksomheden skaber for dem

virksomhedens profil kommer tydeligt til 
udtryk

virksomheden adskiller sig tydeligt fra 
konkurrenterne

PROCES:

Brief
Hvad har I brug for, hvilke ressourcer har 
I, hvad vil I gerne opnå og hvornår skal vi 
være i mål?

Tilbud
Tilbuddet beskriver leverancer, proces, 
pris og betalingsbetingelser.

Idéoplæg
Ud fra briefen skitserer jeg et idéoplæg 
med beskrivelse af, hvordan jeg vil løse 
opgaven.

Stil & tone
Vi bliver enige om, hvilket udtryk den 
endelige løsning skal have.

Indhold og design
Med udgangspunkt i virksomhedens profil 
udvikler jeg indhold og design.

Overlevering
Jeg leverer den aftalte leverance.

LEVERANCE:

Uanset om I vil gøre indtryk på eksisterende 
eller nye kunder, medarbejdere eller 
samarbejdspartnere, så kan jeg udarbejde en 
løsning, der skaber værdi for virksomheden. 
Jeg sætter et hold af dygtige mennesker, med 
de kompetencer netop jeres opgave kræver og 
sørger for, at vi kommer hele vejen fra idé til 
implementering. Jeg kan hjælpe jer med:

Hjemmeside

Emballager

Sociale Medier

Trykte medier

Kampagner

Indretning

Investeringsprospekt, årsrapporter o.lign.

Video

etc..
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Frem for at hyre et (dyrt) eksternt  bureau, 
så kan jeg, i samarbejde med med relevante 
medarbejdere sikre, at virksomhedens 
profil udvikler sig i en givende retning for 
virksomheden. Det kan være ved små 
tvilvsspørgmål i hverdagen, eller når I sætter 
større tiltag i søen.

RÅDGIVNING SIKRER:

sammenhæng i virksomhedens profil på 
tværs af medier

sammenhæng i virksomhedens profil, 
selvom forskellige personer udfører 
forskellige opgaver

at nye tiltag er opbyggende for 
virksomhedens profil

at virksomheden fremstår troværdigt 
overfor målgruppen, så tilliden opbygges 
og holdes intakt.

HVORDAN:

Afklaring
Hvad er virksomhedens behov, og 
hvordan laver vi en aftale, der skaber 
bedst mulig værdi for virksomheden.

Rådgivning
Løbende rådgivning efter aftale.

HVAD:

For at min rådgivning skal give mest mulig 
værdi for jer, så tager jeg den rolle, I har brug 
for. Det er vigtigt for mig, at uanset om I har et 
lille eller stort budget, så skal min rådgivning 
give så meget værdi for jer, at det kan betale 
sig for jer, at konakte mig igen. Og igen.  

Klippekort
I køber et antal timer på forhånd, som 
giver mening for jer. Så har I mig altid i 
baghånden, når I har brug for rådgivning 
omkring tiltag, der skal opbygge og 
udfolde virksomhedens profil.

Fast aftale
Vi aftaler et fast antal timer om ugen, 
måneden eller året, hvor jeg proaktivt 
sørger for, at virksomhedens profil bliver 
opbygget og vedligeholdt.

1:1 sparring
Til nøglepersoner i virksomheden, der har 
brug for råd og vejledning til en konkret 
udfordring vedrørende virksomhedens 
profil. 

Workshop
Når flere medarbejdere i fællesskab skal 
tænke visionært eller udvikle nye idéer, 
kan jeg facilitere en workshop.

Produkt 4: 
R Å D G I V N I N G
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K O M  G O D T  I  G A N G

Book et gratis møde, og få 
afklaret om din virksomheds 
profil:

Udtrykker det, der giver mest værdi for 
virksomheden

fremstår sammenhængende, uanset hvor I 
møder kunderne

tiltrækker den målgruppe, der med størst 
sandsynlighed også vil købe.

Ring eller skriv til Bettina på
tlf.: 25 37 40 02
bettina@skindstad.dk
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