
Et stærkt brand
er det, der skal bære 

dig igennem



Kunde & Co’s passion er at hjælpe virksomheder  
med at udvikle stærke brands, der skaber en stor  
forskel. Det gør vi med udgangspunkt i vores unikke  
brandingfilosofi; Corporate Religion og en gennem- 
prøvet udviklingsproces, hvor vi sammen med vores  
kunder identificerer virksomhedens værdiposition  
og kernefortælling. 

Vi har allerede gennemført langt over 100 branding- 
projekter for danske og internationale virksomheder  
og har stor erfaring i at samarbejde om at transformere 
virksomheden og samle organisationen, så den bliver  

branddrevet og har en klar strategi om at vinde en  
veldefineret markedsposition. 

Hvert år hjælper vi nye virksomheder med at identificere 
og kommunikere deres brands unikke værdiposition,  
som giver virksomheden retning og gør dens produkter til 
noget særligt. Vi udvikler og beskriver brandplatformen  
og skaber stærke kreative koncepter og løsninger. Og vi  
udvikler kommunikation, indhold og budskaber, der trin  
for trin gennem kunderejsen aktiverer og sælger virksom-
hedens værdiposition og skaber værdi for beslutningstagere 
såvel som influenter.

Handelskrig.  
Klimakrise. 
Brexit. 
Et usikkert 
globalt politisk 
miljø. Der er 
meget, vi 
ikke er 
herre over...

For øjeblikket er der mange ting, der skaber usikkerhed 
i markedet. Når du skal navigere din virksomhed igennem 
de mange skiftende agendaer, er det vigtigt, at der ikke også 
er usikkerhed omkring virksomhedens brand og fortælling. 

Men du kan selv 
bestemme, hvor stærkt  
dit brand skal stå 

VÆRDI-
POSITION



Opgave: At revitalisere Danfoss’ “ENGINEERING TOMORROW” positionering og skabe opmærksomhed 
om de mange innovative løsninger, som Danfoss står bag. 
Værdiposition: Kvalitetsbevidst, pålidelig og innovativ leverandør af morgendagens løsninger, som gør 
en forskel inden for klimaforandringer, urbanisering, madspild, digitalisering og elektrificering.
Løsning: Udvikling af kommunikationskonceptet “THIS IS WHERE THE TRANSFORMATION STARTS” 
og tilhørende kampagne til mere end 21 markeder.
Resultat: Stor intern opbakning til konceptet og stærk ekstern opmærksomhed omkring kampagnen 
med over 1,6 mio. videovisninger og 10,6 mio. indtryk på sociale kanaler i kernemålgrupperne. 

Om Danfoss: International koncern med godt 28.000 medarbejdere. Virksomheden  
er førende inden for udvikling og produktion af køle- og varmeløsninger,  

mobilhydraulik og frekvensomformere til styring af elektriske motorer.

I 2014 repositionerede Danfoss sig i samarbejde med Kunde & Co for at skabe grobund for  
vækst og vise et samlet Danfoss på tværs af produktområder, kundesegmenter og markeder. 
Resultatet blev en ny global brandposition og platform under konceptet ENGINEERING 
TOMORROW, som siden har samlet og defineret Danfoss’ position globalt – og det er denne 
fortælling, som nu er revitaliseret og tillagt et nyt kapitel i samarbejde med Kunde & Co. 
Revitaliseringen sker som følge af en ny strategiperiode med fokus på fem globale megatrends, 
hvor Danfoss har muligheden for at gøre en stor forskel og præge udviklingen i en bedre retning. 

De fem megatrends
Danfoss’ forretning og det fremtidige potentiale i koncernens løsninger er påvirket af flere 
megatrends, men særligt klimaforandringer, sikker madforsyning fra jord til bord og en 
stigende urbanisering i verdens byer ses som vigtige pejlepunkter. Samtidig er digitalisering  
nu ikke længere noget, der bare tales om, men en integreret del af de fleste løsninger, som 
samfundet bygges på, hvilket er tæt forbundet med en stigende elektrificering af al 
infrastruktur. Alt i alt skaber disse fem megatrends et stort potentiale for større anvendelse  
af intelligente, energieffektive løsninger og dermed øget relevans for Danfoss’ produkter.

Vendepunkt som afsæt
Der har længe været talt meget om de store megatrends. Om at der skal gøres noget for at skabe 
mærkbar forandring – men ofte uden regulær og skalerbar handling. Hos Danfoss ser man nu,  
at verden er kommet til et transformerende vendepunkt. Hvor der ikke længere blot tales om 
løsninger, men hvor de rigtige løsninger bliver implementeret på tværs af industrier.  
Løsninger, der allerede er tilgængelige i dag – og hvor Danfoss med sine teknologier og sit  
know-how har flere af svarene. Det er dette simple afsæt, der danner rammerne for det 
revitaliserede narrativ for Danfoss. Forud for den endelige løsning blev fire kampagneretninger 
testet hos potentielle kunder og kandidater. Resultatet viste en klar vinder, og kampagnelinjen 
blev “THIS IS WHERE THE TRANSFORMATION STARTS”.

Revitalisering af 
Danfoss’ position 
giver relevans i 
nye tider
“THIS IS WHERE THE TRANSFORMATION STARTS” giver 
fornyet drivkraft til Danfoss og viser, at koncernen er med til 
at skabe fremtidens løsninger inden for klimaforandringer, 
madforsyning, urbanisering, digitalisering og elektrificering. 

Join the transformation at danfoss.com
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 200 GW  
 
total energy  
storage capacity
needed by 2030

Learn more at danfoss.com

The transformation towards an electric future requires smart technology to balance the 
fluctuations that arise from the use of renewables when production is high and demand 
is low. Danfoss is at the core of the energy transition with solutions that enable energy 
from renewables to be stored in battery, thermal and pumped-hydro systems. Efficient 
power conversion, combined with digital solutions, stabilize the grid when demand 
fluctuates, ensuring the reliability of tomorrow’s smart energy systems.
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De sidste fem år har vi bygget vores position 
op omkring Engineering Tomorrow, og i dag 

er der flere, der ser Danfoss som en innovativ og 
pålidelig partner. Vi ønskede at åbne et nyt kapitel  
i den fortælling for at sikre vores relevans i en  
global agenda kendetegnet af usikkerhed og 
klimaudfordringer – og med vores nye koncept  
og Generation Z som talerør lykkedes vi sammen 
med Kunde & Co at skabe et højaktuelt greb, der  
har givet god respons i vores industrier.”
Mette Munk – Head of Group Branding, 
Design & Digital Communication, Danfoss

“Generation Z” som talerør
En konceptfilm sætter scenen for hele kampagnen. Filmen tager afsæt i den yngre generation og 
formidles af en ung kvinde – en Generation Z’er (født mellem 1995-2005). I filmen bliver behovet 
for at gå fra ord til handling italesat, og det bliver vist, at der findes løsninger i dag, som kan gøre 
en stor forskel. Så uanset om man er ingeniør, beslutningstager eller studerende har Danfoss 
skabt en fortælling, der er let at relatere til, selvom emnet er komplekst. 

Et lag dybere på løsningerne
For at kvalificere historien udover konceptfilmen, der kun let berører de løsninger, Danfoss 
arbejder med, blev der også udviklet en løsningsfilm. I denne bliver der svaret på det statement, 
der blev skabt i konceptfilmen ved at dykke ned i en række af de løsninger, som gør en forskel 
inden for de enkelte megatrends. Dertil blev der udviklet fem social-first film, som aktiverede 
konceptet inden for fem vigtige industri vertikaler samt 16 korte cases med konceptbilleder til hver.

En fleksibel fortælling
For at holde historien håndgribelig blev alle elementer bundet op på en af Danfoss’ mange cases, 
der beviser, hvordan det er muligt at starte transformationen af samfundet og industrier nu og 
her. Væsentligt for konceptet var, at det kunne dække hele kerneforretningen hos Danfoss, 
hvilket satte krav til en fuldt skalérbar historie, fra agenda-sættende fortællinger til detaljerede 
cases på tværs af alle markeder, forretningsområder og målgrupper.

Digitalt fokus på beslutningstagere
Fortællingen er skabt til at positionere Danfoss i deres forretningskritiske målgrupper og 
overordnet blev udrulningen målrettet tre kernemålgrupper: Beslutningstagere inden for de 
industrier Danfoss er aktive i, ingeniører for hvem det er relevant at kende Danfoss og deres 
løsninger og til sidst kandidater – fremtidens mulige Danfoss medarbejdere. Eksternt var 
lanceringen primært drevet af sociale platforme med 100 procent fokus på at nå de  
professionelle beslutningstagere. Samlet har kampagnen genereret 1,6 mio. videovisninger  
og 10,6 mio. visninger i alt. “THIS IS WHERE THE TRANSFORMATION STARTS” vil fortsætte 
som omdrejningspunktet for Danfoss’ kommunikation på tværs af væsentlige touch points  
i de kommende år.

Konceptfilm

Indhold til sociale medier

Stillbillede fra konceptfilm



40 virksomheder  
samler sig under  
ét stærkt Falck-brand

Om Falck: Internationalt førende rednings- og sundhedsvirksomhed med 30.000 ansatte i bl.a. Norden, 
Tyskland, Spanien, Storbritannien, Colombia og USA. Falck driver uden for Danmark ambulancevæsen i 

flere storbyer og i Californien samt yder brandrådgivning og – bekæmpelse på højrisikoanlæg som  
atomkraftværker, petrokemiske anlæg og kritisk infrastruktur som vejtunneller og lufthavne. I Danmark 

har Falcks reddere og sundhedsmedarbejdere positionen, som dem danskerne sætter deres lid til, når en 
ulykke sker, når bilen går i stå, og når ryggen eller sindet har akut brug for hjælp og behandling.

Opgave: At konsolidere virksomheden fra mere end 40 forskellige 
brands til ét stærkt globalt Falck brand. 
Løsning: Identifikation og udvikling af brandplatform på baggrund af 
dybdegående test og analyse på tværs af syv nøglemarkeder. 
Resultat: En fælles position og ét samlet globalt Falck-brand under 
pay-offet: “There when you need us”, som strækker sig på tværs af  
koncernens mange – og meget forskellige – services og markeder.

Med en klar brandstrategi vil Falck gøre det tydeligt, at virksomheden er blandt 
verdens absolut førende inden for redning og sundhed. Kunder og medarbejdere  
får nu et fælles pejlemærke.

I begyndelsen af 2020 relancerer Falck sit  
hæderkronede brand. Logoet er blevet tegnet 
om for 8. gang i virksomhedens 113-årige  
historie. Det sker, fordi virksomheden samler 
sine mange brands under ét stærkt Falck-
brand og én fælles position. Her fortælles  
historien om en af verdens førende i at hjælpe 
mennesker i akut nød tydeligt og på en måde, 
som egner sig til Falcks meget forskellige  
services og Falcks mange markeder.

Analyse i syv nøglemarkeder 
Forud for den nye position lå et større brand-
projekt, der blev gennemført i samarbejde med 
Kunde & Co. Projektet bygger på en nøje tilret-
telagt proces, som sikrede, at de vigtigste  
interne og eksterne interessenter på tværs af 
syv udvalgte nøglemarkeder blev involveret. 
Første step i processen var en præanalyse  
med mere end 70 en-til-en interviews med  
relevante respondenter i sundhedssektoren fra 
Danmark, Tyskland, Spanien, Storbritannien, 
USA og Colombia. Det sikrede, at projekt-
teamet fik en omfattende viden om Falcks  
internationale forretning og den fornødne  
indsigt til at kunne udvikle hypoteser om-
kring positionering, de vigtigste drivere for 
fremtiden og det optimale marketingsystem. 

Input fra mere end 2.000 kunder  
og medarbejdere
De mange indsigter fra præ-analysen gav  
fundamentet til udviklingen af en større  
online test, hvor fortællingen om Falck blev 
omgjort til en række koncepter. Her tog mere 

end 2.000 kunder og medarbejdere med rela-
tion til sundhedssektoren i de syv nøglemar-
keder del i testen og svarede på spørgsmål om-
kring den nuværende og fremtidige position, 
værdier, virksomhedsbeskrivelser, pay-off, 
tonalitet, design og logo. Testen viste tydeligt, 
at det var vigtigt at kommunikere både omsorg 
og effektivitet. At Falck er historien om de 
varme hænder, der hjælper mennesker i nød. 
Falck har skabt logik og system i, hvordan  

reddere og sundhedsmedarbejdere altid og 
mest effektivt kan hjælpe mennesker i nød. 
Det er ikke kun fortællingen om Falcks  
strategi – fortællingen afspejler også det,  
kunderne efterspørger, og den måde, Falcks 
medarbejdere ser sig selv.

Den pålidelige, effektive og  
hjælpsomme aktør 
Disse indsigter gjorde det muligt for  
Kunde & Co’s team af konsulenter og kreative 
at udvikle den brandplatform, som nu danner 
udgangspunkt for Falcks kommunikation.  
Et centralt element heri er Falcks nye pay-off: 
“There when you need us”, som klart kommu-
nikerer, at Falck er til at regne med og er den 
hjælpende hånd, uanset hvor og hvornår der  
er brug for det. Som bærende kommunika- 
tionselement for aktivering af den nye brand-
platform, har Kunde & Co udviklet Falcks nye 
corporate brandfilm, der vil blive lanceret  
internt og eksternt. Derudover er der blevet 
udviklet en omfattende brandbook, der  
sikrer konsistent kommunikation omkring 
Falck-brandet globalt.

Vi har fundet ind til 
Falcks DNA. Kunde & Co 

var en uvurderlig fødselshjælper 
og hyrdehund, der fik alle ender 
til at mødes.”
Kaspar Bach Habersaat, 
Kommunikationsdirektør, Falck

Brandfilm

Brandbog



En klar position til det  
menneskelige og  
kompetente pensionsselskab
Med en stærk kampagne har Velliv sat gode råd på dagsordenen 
og cementeret sin nye position som pensionsselskabet, der vil 
sikre, at kunderne får mest muligt ud af livet.

Om Velliv: Danmarks tredjestørste kommercielle pensionsselskab  
med mere end 340.000 kunder. Velliv blev kundeejet i 2018,  

da foreningen bag købte aktiemajoriteten fra Nordea Life Holding AB,  
og skiftede i oktober sidste år navn til Velliv.

I 2018 blev Nordea Liv & Pension til Velliv. Det skete som led i en trans-
formation, hvor pensionsselskabet gik fra at være bankejet til at være 
ejet af kunderne. Navneskiftet afspejler et pensionsselskab, som er gået 
i en mere menneskelig og kundefokuseret retning. For selskabets eksi-
sterende kunder var det en god ting at blive kundeejet, men det var  
vigtigt at kommunikere tydeligt om fordelene for at sikre deres loyalitet 
fremadrettet. Samtidig skulle historien om Velliv ud til potentielle  
kunder, og her var kendskabet til det nye navn en klar udfordring og 
barriere. For at øge kendskabet til Velliv har selskabet i samarbejde med 
Kunde & Co udviklet en stærk kommunikationsplatform og -koncept 
samt mediestrategi. 

Et spørgsmål om tillid
Fra start lå det klart, at det man ønskede var at skabe tillid og være et 
mere menneskeligt pensionsselskab, hvor Velliv skulle distancere sig 
fra konkurrenterne og positionere sig positivt på at være kundeejet. 
Spørgsmålet var blot hvordan. Der blev derfor udviklet en række hypo-
teser omkring koncepter, kommunikation og nøglebudskaber, som blev 
testet på flere end 1.100 respondenter fordelt på beslutningstagere i 
virksomheder og privatpersoner. Resultatet viste tydeligt, at kommuni-
kationen skulle være konkret, og at der skulle lægges vægt på mærk-
bare resultater, kompetent rådgivning, ordentlighed og menneskelighed. 

Værdien af et godt råd
Med afsæt i kundetesten var det nu muligt at udvikle den endelige  
kernefortælling og et kommunikationskoncept til Velliv, som er sammen- 
fattet i pay-off’et “Mere ud af livet”. Med denne sætning taler Velliv ind i 
både økonomisk og menneskelig balance og opfylder ambitionen om at 
blive opfattet som et mere nærværende pensionsselskab. Til at cemen-
tere dette er der udviklet en kendskabskampagne, som tager afsæt i 
værdien af et godt råd. På den måde skabes der konkret og værdifuld 
kommunikation, som er tæt knyttet til Velliv brandet med afsæt i  
kompetent pensionsrådgivning og rigtige rådgivere fra Velliv. 

En fokuseret indsats
Kampagnen er målrettet professionelle beslutningstagere og er bygget 
omkring en fokuseret indsats i de medier med højest affinitet/dækning i 
netop denne målgruppe. Hertil anvendes TV-spot på TV2 News og TV2, 
online og offline annoncering i Børsen og Finans samt LinkedIn.

Opgave: Positionering af Velliv og udvikling af kampagne, som sikrer kendskab  
til Vellivs historie og stærke leverancer. 
Løsning: Kommunikationskonceptet “Mere ud af livet”, samt go-to-market strategi  
og tilhørende kampagne.
Resultat: En klar position som et pensionsselskab, der både taler til hjernen og hjertet  
og sikrer, at kunderne får mest muligt ud af livet.

LinkedIn karrusel annonce

TVC

Display banner

Annonce

Vi valgte at samarbejde med 
Kunde & Co pga. deres stærke 

strategiske og analytiske tilgang til en 
interessant målgruppe, der er udfor-
drende at ramme. Vi er ovenud tilfredse 
og står nu med en langtidsholdbar,  
troværdig og unik platform, der på  
elegant vis bygger ovenpå både vores 
kernefortælling og værdier. Vi har fået 
positiv feedback, og vi ser frem til  
at kunne aflæse de gode resultater  
efter endt eksekvering.”
Lotte Bork Ferraro, 
Chef for Marketing & Kundeoplevelse, Velliv



Opgave: At bibeholde Citroëns stærke position på det danske marked efter kampagnen “Leth at elske”.
Løsning: Universet “Citroën redder turen”, hvor Jørgen Leth sendes til Frankrig i en Citroën for at 
dække verdens bedste cykelløb.
Resultat: En enorm pressedækning, som Citroën fik sjælden stor del af.

Om Citroën: En stolt, gammel bilproducent fra Frankrig.  
Deres biler er kendt for en særlig kraft, kreativitet og passion.  

I Danmark er det K.W. Bruun Import, der er ejet af  
Interdan Holding A/S, som står bag kampagner  

og salget af Citroën-biler.

Med hjælp fra Kunde & Co sørgede Citroën for, 
at danskerne igen kunne høre Jørgen Leth  
fortælle om verdens største cykelløb og de vilde 
op- og nedture på Alpe d’Huez. Lanceringen  
af kampagnen resulterede i massiv presse- 
dækning, som efterfølgende blev fulgt op af  
fire reklamefilm og daglige videopodcasts  
fra Frankrig.

Med mere end 260.000 danske seere per etape, kan man roligt konkludere, at  
danskerne er glade for det franske cykelløb. Og igen i år var Jørgen Leth, hvor  
han helst vil være – denne gang i selskab med Citroën. Med udgangspunkt i det  
flerårige samarbejde mellem Jørgen Leth, Citroën og Kunde & Co skiftede den  
erfarne cykelkommentator nemlig kommentatorboksen ud med en tur til  
Frankrig med det franske bilmærke. 

Hos Kunde & Co var man fra starten fokuseret på forholdet mellem Citroën og  
Jørgen Leth. For med Jørgen Leth på vej mod Frankrig i en Citroën var det helt  
naturligt at bygge videre på det gode samarbejde. Det skete med den landsdækkende 
kampagne “Citroën redder turen” bestående af fire nationale reklamefilm og  
daglige videoreportager fra Frankrig – alt sammen skudt i gang af et pressemøde. 

En kampagne med massiv pressedækning
Medierne var fra start fanget af kampagnen, allerede før den begyndte. På den 
fransk inspirerede Café Granola, sad Jørgen Leth og skrev autografer til de mange 
fremmødte fans, alt imens journalister ventede på dagens store nyhed, som blev  
breaket, kort før verdens største cykelløb gik i gang. Flere havde endda rullet det 
store maskineri ud, som BT, der live-dækkede pressemødet fra start til slut. 

Sjældent er en lancering af en kampagne blevet dækket så bredt i det danske  
medielandskab som “Citroën redder turen”. Fra de store landsdækkende aviser  
som Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten over folkelige tabloidaviser og uge-
blade, som Ekstra Bladet og BILLED-BLADET, til smalle og niche-prægede medier,  
som Børsen og kulturprogrammet AK24syv, har danskerne hørt om Jørgen Leths 
franske passion for Citroën. Kampagnen har optrådt som nyhed – både i sports-  
og kultursektionerne – og så har den fyldt i sommerens debatspalter. En kends- 
gerning, der kun har hjulpet på den langvarige og massive mediedækning, som 
kampagnen har fået. Danskerne så videopodcastene direkte på Citroëns YouTube- 
kanal, hvor første afsnit fik 36.000 visninger. Samtidig blev historien og brandet 
knyttet tæt sammen ved, at kampagnen levede på Citroëns egne kanaler.

Videreudvikling af en succeshistorie
“Citroën redder turen” bygger videre på den tidligere succesfulde kampagne,
“Leth at elske”, som også tager udgangspunkt i Jørgen Leths unikke, indlevende
fortællestil der kommer fra hjertet. Dermed var der allerede skabt et stærkt funda-
ment med udgangspunkt i Citroëns marketingstrategi og brandpositionering.  
Samtidig sikrede den tidligere kampagne et godt samarbejde mellem Kunde & Co  
og Citroën, så der kunne reageres hurtigt på en god idé. Resultatet blev en række
helt særlige fortællinger, hvor Leths kærlighed til Citroën og Frankrig igen kunne
mærkes gennem skærmen, og hvor danskerne fulgte ivrigt med i historien.

Hurtig tænkning sætter  
Citroëns pressedækning  
i udbrud

Avis: B.T.metro
Journalist: Søren Paaske
Fotograf: Martin Sylvest

Avis: Berlingske
Journalist: Katrine Jo Andersen
Fotograf: Niels Meilvang

TVC

... nu har den 82 årige Jørgen Leth 
alligevel fundet en vej ned til det 

franske cykelløb. Det er bilfirmaet  
Citroën, der sponserer bil og et mindre 
budget til Jørgen Leth og hans søn,  
filminstruktøren Asger Leth, som så til 
gengæld sender en række video-podcast 
hjem til Citroëns hjemmeside.”
BILLED-BLADET, 2. juli 2019

Avis: Politiken
Journalist: Anne Bech-Danielsen
Fotograf: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Avis: B.T.
Journalist: Søren Paaske
Fotograf: Martin Sylvest 

Blad: SE og HØR
Journalist:  
Thomas Riber-Sellebjerg
Fotograf: Dan Mariegaard

Avis: Børsen
Journalist: Christina Zemanova
Foto: Ritzau/Scanpix

TVC

Avis: Politiken
Journalist: Henrik Palle
Fotograf: PR-foto / Citroën



I en årrække har det danske marked for fjerkræ været kendetegnet af 
lave priser og forbrugere, der anser kylling som billigt hverdagskød. 
Som markedsleder havde Danpo en ambition om at tilføre værdi til  
det stagnerede og prispressede danske kyllingemarked. Det var  
målsætningen i 2017, da Danpo og Kunde & Co påbegyndte samarbejdet 
og udviklede De Danske Familiegårde, som en ny stærk brandposition. 
Herefter er det kun gået fremad for brandet, og nu er De Danske  
Familiegårde kendt for både god dyrevelfærd og ansvarsfuld  
produktion.

Kyllinger fra Himmerland 
Bag De Danske Familiegårde står en række dedikerede danske land-
mænd og deres familier, som alle har det til fælles, at de har særligt  
fokus på kyllingernes oprindelse og opdræt med omhu. Det gav derfor 
god mening, at familien Rokkedahl og deres økologiske og fritgående 
kyllinger fra Himmerland i 2019 også blev en del af De Danske  
Familiegårde. Familiens passion for opdræt af kyllinger gennem tre  
generationer bliver vist i en ny TV-kampagne, hvor det er Mark  
Rokkedahl selv som speaker for at skabe autencitet til case-fortællingen. 
Der er desuden udviklet kortere film til de sociale medier, som taler  
direkte ind i de vigtigste købsdrivere for De Danske Familiegårdes  
tre produktniveauer: Økologisk, Fritgående og Gårdkylling. 

De Danske Familiegårde 
vokser og vinder nye 
markedsandele
Siden “De Danske Familiegårde” blev udviklet og lanceret i 2017 er det 
ubestridt blevet det kyllingebrand i Danmark som bedst associeres 
med god dyrevelfærd. I 2019 er udviklingen fortsat, og kyllinger fra 
familien Rokkedahl i Nordjylland indgår nu i brandet. 

Tilbage til start
Brandfortællingen om De Danske Familiegårde tager afsæt i en kvanti-
tativ forbrugeranalyse med 2.800 respondenter. Her blev de vigtigste 
parametre for danskernes valg af kyllingekød identificeret, og det blev 
tydeligt for Danpo, at dyrevelfærd og lokal, dansk produktion er vigtige 
købsdrivers blandt kvalitetsbevidste forbrugere. Det blev starten på  
en rejse tilbage til fokus på produktets naturlige oprindelse og til  
lanceringen af brandet De Danske Familiegårde. 

Luft under vingerne
I dag har De Danske Familiegårde opnået et hjulpet kendskab på  
omkring 45 procent og status som det kyllingebrand i Danmark, der  
er bedst kendt for god dyrevelfærd. Forbrugerne har taget godt imod 
brandet – og herunder også for Gårdkylling, som er fra en kyllingerace 
der vokser langsommere, udklækkes i stalden og ikke behandles  
med antibiotika.

Opgave: Videreudvikling af De Danske Familiegårde’s brandposition, der markerer  
Danpo som markedsleder og tilfører værdi i det danske kyllingemarked.
Løsning: Eksekvering af nyt kampagnerul med udvikling af TVC, der tager  
udgangspunkt i fortællingen om familien Rokkedahl i Nordjylland og deres  
opdræt af fritgående, økologiske kyllinger. 
Resultat: Siden 2017 har De Danske Familiegårde opnået et kendskab på over 45 procent,  
og er det kyllingebrand i Danmark, der er bedst associeret med god dyrevelfærd. 

TVC Website

Om Danpo: Med en årlig omsætning på 1,5 mia. kroner og knap 800 ansatte er 
Danpo blandt de største producenter af kylling på det danske marked. Sammen 

med “Kronfågel” i Sverige og Finland, “Den Stolte Hane” i Norge og “Manor Farm” 
i Irland er Danpo en del af Scandi Standard, som er den største skandinaviske  

koncern for produktion af fjerkræ. 



Om HBK: HBK er globalt ledende inden for test og måling. 
Virksomheden opstod i 2019, da danske Brüel og Kjær og 
tyske HBM fusionerede til HBK – Hottinger Brüel & Kjær.

Opgave: At udvikle brandstrategi, kernefortælling og ny visuel identitet 
for den nye virksomhed, HBK.
Løsning: En fortælling, der bygger på en stærk arv inden for håndtering 
af data fra test og måling samt skabe en stærk platform for at gøre sig 
relevant i en industri, som fortsat bliver mere digitaliseret. 
Resultat: Internt er fortællingen og den nye visuelle identitet blevet godt 
modtaget. Eksternt er implementeringen ved at blive foldet ud på tværs 
af HBK’s organisation.

Ny virksomhed 
på skuldrene 
af to markedsledere 

Det nye logo er skabt med afsæt i de to brands, 
som linker til den velkendte arv, men samtidig 
peger fremad via et mere minimalistisk look.

=+

Det blev Kunde & Co, der skulle skabe ét samlet brand, da danske Brüel 
og Kjær og tyske HBM fusionerede til HBK – Hottinger, Brüel & Kjær. 
Begge virksomheder var globale ledere inden for løsninger til test og 
måling, og dermed var fusionen et perfekt match. Men der var behov for 
en ny identitet og én samlet brandfortælling, som kunne skabe en 
stærk, langtidssikret position i et mere digitaliseret marked. 

En ny, stærk fortælling
Omdrejningspunktet for den nye fortælling blev styrken ved at lægge  
to markedsledere sammen. Med hver deres område af ekspertise i alle 
fysiske parametre for et produkt. Lyd, vibration, vægt, varighed m.m., 
var det nye HBK unikt positioneret til at sikre en effektiv og mere  
pålidelig produktudviklingsproces. På den måde blev virksomheden 
positioneret som en vigtig, strategisk partner for deres kunder.  
Samtidig skabte fusionen et nyt potentiale for de to organisationers  
digitale ambitioner. 

Omfattende test på tværs af kunder og medarbejdere
Kernefortællingen blev efter udvikling testet i en online-undersøgelse 
med både medarbejdere og kunder. Resultaterne gav værdifulde indsigter, 
som var med til at opbygge en stærk brandstrategi. Testen bekræftede, 
at HBK kunne bygge videre på de to virksomheders stærke arv og  
omdømme, men at de også skulle drive industrien fremad mod en mere 
datadrevet og digital industri.

Interne aktiviteter forankrer det nye brand
Det var essentielt for lanceringen af HBK-brandet, at det blev forankret i 
den nye organisation. Derfor udarbejdede Kunde & Co interne work–
shop-aktiviteter på tværs af de to virksomheder. De interne workshops 
hjalp med at skabe en professionel, men uformel ramme, for at de  
ansatte i fællesskab kunne arbejde med det nye brand og forstå de to 
virksomheders arv. Det skabte en gensidig forståelse, bredt kendskab  
til den nye brandfortælling og HBK’s store ambitioner.

To virksomheder lagt 
sammen i en ny, stærk og 
fælles visuel identitet, der på en og 
samme gang både inspirerer, dikterer 
og reflekterer de nye retningslinjer, så der 
sikres et unikt og ensartet udtryk – på tværs 
af alle kommunikationselementer. 

Den nye virksomhed, HBK, fik en stærk kernefortælling og en unik 
visuel identitet. Det gav en stærk position i et marked, der er præget 
af disruption og hård konkurrence.

Workshop-aktiviteter  
inkluderede de to virksom- 

heders fælles historier, den nye 
position og brandfortælling for  
at forankre sammenslutningen  

af det nye brand.



Hver eneste dag slukker CO-RO tørsten hos millioner af mennesker 
verden over. Enten med Sunquick, Suntop, Sun Lolly eller Suncola.  
Alle produktbrands, som har fundet vej til de danske hjem, men også til 
mange forbrugere i Mellemøsten, Afrika og Asien, hvor de søde drikke 
og frys-selv-is nydes af hele familien på tværs af generationer. Samlet 
sælger virksomheden sine produkter til forbrugere i mere end 70 lande 
– og uanset hvilket land, der er tale om, så er det vigtigt, at forbrugerne 
kan tilgå et website i forbindelse med kampagner eller for at få inspiration. 
Men det var besværligt at lave ændringer og opdateringer i de forskellige 
CMS-løsninger, og CO-RO havde behov for at forenkle deres web set-up 
og samtidigt skabe mere nutidige, relevante og fleksible websites for  
deres brands. 

Behov for forenkling
Udgangspunktet var, at CO-RO for år tilbage havde fået bygget co-ro.com 
på Sitecore, og siden var der udviklet fire andre Sitecore løsninger til 
hhv. suntop.com, sunlolly.com, sunquick.com og suncola.com. De for-
skellige løsninger var meget låste og statiske, og det gjorde det nærmest 
umuligt for de enkelte medarbejdere at rette og tilføje indhold. Det var 
derfor en tung og dyr proces at drifte og vedligeholde de mange websites. 
Opgaven til Kunde & Co lød derfor på en forenkling af den digitale  
infrastruktur og fem nye websites, hvor den fulde produktportefølje  
for hvert brand var tilstede samtidig med, at brandets unikke position 
blev kommunikeret. Endelig ville CO-RO gerne have et koncept, hvor 
websitene for Sun Lolly, Sunquick, Suntop og Suncola kunne inspirere  
og uddanne målgrupperne ved at skabe et brand-narrativ baseret på 
brugssituationer fremfor kun produkter. 

Fra mange platforme til én
For Sunquick, Suntop, Sun Lolly, og Suncola kommer 85-90 procent  
af alle besøgende fra mobile platforme, men på det corporate website, 
co-ro.com, kommer 60 procent fra desktop, så det var altafgørende,  
at løsningen kunne håndtere begge scenarier optimalt – og det kan den 
nye løsning, der er bygget på open source-platformen WordPress, der  
er et af verdens mest benyttede CMS-systemer. Løsningen er desuden 
omkostningseffektiv, brugervenlig og mere fleksibel. I WordPress er  
der bygget en fælles pulje af moduler og templates, der kan anvendes  
på tværs af de enkelte websites, således at hvert modul findes med en  
farvepalette tilpasset hvert enkelt brand. Det smarte er, at hvis der  
udvikles en ny funktionalitet til et brand website, så vil løsningen nemt 
kunne gøres tilgængelig for alle sites. Ligesom det på den nye løsning  
er nemt at integrere lokale kampagner og SOME-aktiviteter. 

Seks websites samlet i 
én fleksibel løsning
Danske CO-RO, der står bag velkendte brands som Sunquick,  
Suntop og Sun Lolly, har med hjælp fra Kunde & Co skabt seks  
nye websites i et nutidigt design, der skal inspirere og uddanne  
målgrupperne og samtidigt effektivisere drift og vedligeholdelse.

Opgave: At udvikle en samlet webplatform til CO-ROs corporate website og fem brand websites, 
der kunne gøre det enkelt og omkostningseffektivt at etablere og vedligeholde de mange websites.
Løsning: Seks moderne websites skabt på samme brugervenlige Wordpress-platform med fokus 
på at skabe et brand narrativ med udgangspunkt i brugssituationer og uddannelse af forbrugerne. 
Resultat: CO-RO er gået fra mange forskellige webløsninger på Sitecore til én samlet platform på 
Wordpress. Det har betydet væsentligt lavere omkostninger og øget fleksibilitet for det enkelte 
brand og tilhørende webredaktører.

Om CO-RO: Dansk fabrikant fra 1942 og i dag en af verdens  
førende leverandører af frugtbaserede læskedrikkoncentrater og 

frys-selv-is. CO-RO har hovedsæde i Frederikssund og fabrikker 
i Saudi Arabien, Kina, Malaysia, Sri Lanka, Kenya og Irak.

Ny læskedrik på markedet
Senest har CO-RO lanceret et nyt brand, læskedrikken MashUp.  
Den nye platform har allerede vist sin værdi ved at gøre det enkelt,  
hurtigt og kosteffektivt at etablere et website for det nye brand.  
Website familien består pt. af fire websites og inden udgangen af  
2019 bliver de sidste to sites etableret. 



TVC
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Det vi gør i dag, 
forbereder os på i morgen
Ny rekrutteringskampagne skruer op for Hjemmeværnets militære
image og viser de mennesker, der hjælper og beskytter vores samfund
i et nyt lys.

Om Hjemmeværnet: Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab,  
der løser opgaver til støtte for samfundet og Forsvaret. Der er p.t.  
knap 14.000 aktive frivillige soldater og 30.000 i reservestyrken. 

Den seneste rekrutteringskampagne for Hjemmeværnet skal vise,  
hvad det vil sige at være frivillig og klæde sig på til uventede opgaver. 
Kampagnen skildrer, at man som frivillig bruger meget tid på at  
uddanne sig og på hård træning for at være beredt og kunne træde til, 
uanset hvilke udfordringer, der skal løses. Derudover var det vigtigt  
for Hjemmeværnet at fremhæve deres militære ophav, da korpset i dag  
består af yderst professionelle enheder med skarpe militære profiler,  
og enheder, der løser bredere opgaver end i begyndelsen. 

Bag beslutningerne om kampagnen ligger en større målgruppeanalyse 
og efterfølgende strategiarbejde, som Kunde & Co står bag. Det resulte-
rede både i eksterne og interne indsigter, som gjorde det muligt at 
komme frem til den optimale kampagnestrategi og det kreative koncept, 
som nu er sammenfattet i konceptlinjen: “Det vi gør i dag, forbereder os 
på i morgen.”

Hjemmeværnet i nyt lys
Konceptet tager udgangspunkt i en visuelt stærk kampagnefilm instrueret
af Mathias Deichmann. Filmen viser både den hårde træning og de barske
øvelser og opgaver, man kan møde i Hjemmeværnet. Mange ved ikke, at
korpset både støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og det kommer
frem i filmen. Derfor er det også en ærlig fortælling om sammenhold,
fysisk udholdenhed og det at stå ud af sengen midt om natten, når der  

er brug for ekstra hænder. Samtidig sørger en blid lydside for et smukt 
modspil til det militære visuelle udtryk og består af en sang, som blev 
komponeret særligt til filmen.

Pletskudskampagne løfter rekrutteringspotentiale
Kampagnen bliver brugt i foråret og efteråret 2019, hvor filmen folder  
sig ud i fuldt format i landets biografer og understøttes af forskellige  
outdoor-elementer, der hovedsagligt er placeret på uddannelses- 
institutioner for at ramme den primære målgruppe, mænd mellem  
18-34 år. Derudover er der skabt segmenteret indhold til sociale medier 
som Facebook, Instagram og Youtube og kortere versioner af kampagne-
filmen til Adressable og WebTV, hvilket også gør denne kampagne mere  
digitalt båret end de foregående. Endelig er Hjemmeværnets  
rekrutteringssite vistillerop.dk blevet visuelt opdateret til at passe  
ind i det nye univers og har desuden oplevet en 63 procent stigning i  
trafik efter den første kampagneperiode. 

Den segmenterede tilgang og brug af data i et større digitalt samspil  
har givet Hjemmeværnet en bred positionering og nået ud til  
+800.000 i målgruppen samt løftet rekrutteringspotentialet, efter  
første kampagneperiode, med 26 procent flere tilmeldinger, i forhold  
til sidste år.

Opgave: At skabe en rekrutteringskampagne, der giver et realistisk billede af
Hjemmeværnet som en organisation, der er i konstant udvikling og løser mange
opgaver, hvoraf flere er i tæt samarbejde med Forsvaret.
Løsning: Udvikling af strategi og kreativ kampagne, der løfter Hjemmeværnets
image og rekrutterer flere frivillige soldater. 
Resultat: En stærk og ærlig kampagne, der klart viser, hvad det kræver at
være en del af Hjemmeværnet, og som sikrede 26 procent flere tilmeldinger,  
i kampagneperioden, i forhold til sidste år. 

TVC

Website

Social posts

Søg ind på vistillerop.dk

Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen. 

 Bliv klædt på
 til at støtte det  
danske forsvar

181078_HJV_Fodboldborde_594x841.indd   1 09/07/2019   17.25

Søg ind på vistillerop.dk

 Det vi gør i dag,
 forbereder os 
på i morgen
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11

DEN ANSVARLIGE
TAKTISK STATISK

UPDATE COPY
Frivillige i Hjemmeværnet står sammen om at 
støtte samfundet, hvis f.eks. en stormflod find-
er sted. Med et hurtigt beredskab er vi klar til at 
hjælpe dig, hvis uheldet er ude. Vil du være med?

IMAGE COPY
Vil du hjælpe, hvis der opstår en nødsituation?

LINK HEADER
Bliv frivillig i Hjemmeværnet

LINK BODY
Søg ind på vistillerop.dk

Frivillige i Hjemmeværnet står sammen om at støtte samfundet, 
hvis f.eks. en stormflod finder sted. Med et hurtigt beredskab er vi 
klar til at hjælpe dig, hvis uheldet er ude. Vil du være med?

Læs mere
VISTILLEROP.DK

Bliv frivillig i Hjemmeværnet 
Søg ind på vistillerop.dk

14DEN MÅLRETTEDE#1 BURST

FACEBOOK 
/ INSTAGRAM
STATISK TAKTISK

UPDATE COPY
Som frivillig i Hjemmeværnet bliver du en del af en 
militær beredskabsorganisation. Det betyder, at du 
blandt andet kan få militær træning og uddannelse.

IMAGE COPY
Det vi gør i dag, forbereder os på imorgen

LINK HEADER
Bliv frivillig i Hjemmeværnet

LINK BODY
Søg ind på vistillerop.dk

Læs mere
VISTILLEROP.DK

Bliv frivillig i Hjemmeværnet 
Søg ind på vistillerop.dk

Som frivillig i Hjemmeværnet bliver du en del af en militær 
beredskabsorganisation. Det betyder, at du blandt andet kan 
få militær træning og uddannelse.

10

DEN MÅLRETTEDE
TAKTISK STATISK

UPDATE COPY
Som frivillig i Hjemmeværnet ser ingen dage ens 
ud. Du vil opleve udfordringer og udvikling for 
både krop og sind. Søg ind og se, om du har, hvad 
der skal til.

IMAGE COPY
Savner du tiden i uniform?

LINK HEADER
Bliv frivillig i Hjemmeværnet

LINK BODY
Søg ind på vistillerop.dk

Som frivillig i Hjemmeværnet ser ingen dage ens ud. Du vil 
opleve udfordringer og udvikling for både krop og sind. 
Søg ind og se, om du har, hvad der skal til.

Læs mere
VISTILLEROP.DK

Bliv frivillig i Hjemmeværnet 
Søg ind på vistillerop.dk
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The future is female 



I de 10 år, hvor Eilersen har samarbejdet med Kunde & Co, har der  
været konsistens i strategien. Via et univers, hvor hvert billede har  
fortalt en inspirerende historie og understreget, at en Eilersen-sofa er 
noget ganske særligt. Det har været medvirkende til et støt stigende  
salg og vækst.

En snæver målgruppe
Da samarbejdet begyndte, havde Eilersen brug for fokus og behov for at 
skabe vækst gennem målrettet kommunikation til slutbrugerne. Der blev 
brugt for mange ressourcer på kommunikation til forhandlerne og andre 
interessenter. En ny marketingstrategi, der fokuserede skarpt på én  

udvalgt målgruppe, ændrede dog hurtigt billedet. Herefter kunne  
vækstrejsen begynde, således at der i dag sælges de tidsløse  
Eilersen-sofaer i store dele af Europa, Asien og Nord Amerika. 

De kreative universer
Det første kreative koncept var dramatisk, smukt og iøjenfaldende  
og hjalp til at positionere Eilersen-sofaer som “Design Destinations”.  
Det var markant, havde personlighed og skilte sig hurtigt positivt ud  
fra konkurrenterne. Senere skiftede universet en smule med introduk-
tionen af “Originals Only” i 2015, hvor tematikken i billederne blev  
til et mix af det første sprudlende eventyrunivers, dansk design og  

nordisk æstetik. Det resulterede i legende sætninger, unikke temaer  
og stærke figurer, der dragede opmærksomheden til billederne og  
igen fik Eilersen til at stå ud. 

Et kig ind i fremtiden
I Eilersens 2019 univers er modellerne gjort til biroller i den samlede  
historie, som den enkelte Eilersen-sofa fortæller. Kampagnebillederne 
tager udgangspunkt i tendenser fra samfundet, såsom “The Future is  
Female”, “Be Social” og “The Future is Now”, og portrætterer endnu en 
gang et brand med historier at fortælle og stærke holdninger. 

Fokus og vedholdenhed
Gennem alle årene fra 2009 til 2019 har Eilersen holdt ved den samme 
skarpt definerede målgruppe, den samme mediestrategi og sit stærke 
personlige udtryk, som konstant udvikles en smule i universerne  
med det formål at overraske, fange og inspirere. Den vedholdende  
og stærke positionering har ført til fremgang for Eilersen, og brandet 
vokser konstant. 

Opgave: At udvikle en stærk profil i markedet og fortsat sikre og styrke fastholdelsen af denne.
Løsning: En fokuseret strategi og et kreativt stærkt kommunikationsunivers, som løbende  
kan fornyes og skabe relation til målgruppen. 
Resultat: En stærk position som det eksklusive sofabrand, som har ført til hurtig fremgang  
for Eilersen og konstant vækst. 

Om Eilersen: Dansk design- og sofaproducent, der blev grundlagt i 1895  
af Niels Eilersen, som var karetmager. Siden 1930’erne har Eilersen beskæftiget  

sig med møbelhåndværk af høj kvalitet, og firmaets kvalitetssofaer sælges  
i dag i mere end 20 lande.

Konsistent fornyelse  
betaler sig
Den danske sofaproducent Eilersen har oplevet konstant salgsvækst de sidste 10 år. 
Succesformlen er skabt i samarbejde med Kunde & Co og omfatter bl.a. en fokuseret 
strategi og et kreativt univers, der holder fast i essensen af Eilersen-brandet, mens 
det samtidig er i konstant udvikling. 

“Piece of cake. Mother worries too much.”

A DANGEROUS DESTINATION

WHO DO YOU WANT TO SIT BY?
Det er nu, lige om lidt – det venter forude? Har tiden på min side.  

Rejsen hen, turen ud. Alt er det hele værd. 

19 Rue Rèvolution. My Home. My victory.

A HOPEFUL DESTINATION

When surrounded by natural elegance

WHEN APPEARANCE IS EVERYTHING 

WHO ARE YOU?

602 Ice Boulevard • My home • My sense of cool

A COOL DESTINATION

WHEN THE PATTERN CHANGES  

WHO ARE YOU?

WHAT’S YOUR CHARACTER?
Home sweet home

When New Orleans embraces Scandinavia 
Who are you?
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Skandinaviens største køkkenproducent, HTH Køkkener har gjort det 
forrygende gennem snart mange år. Med knapt 100 butikker i Norden 
står HTH særdeles stærkt, fordi man har været gode til løbende at 
tilpasse sig og holde sit brand aktuelt. Med det for øje valgte HTH i 
samarbejde med Kunde & Co at gå på jagt efter det HTH’ske DNA for at 
identificere og udvikle den strategi og brandplatform, som skal sikre, 
at HTH fortsat vil stå stærkt i et konkurrencepræget marked.
 
Grundig jagt
Det overordnede mål for arbejdet var at identificere “sweet spot’et” 
mellem forbrugernes behov og ønsker, og de særlige kompetencer,  
hvor HTH distancerer sig fra konkurrenterne. Projektet kombinerede 
kvalitative interviews og workshops med HTH’s ledelse og kunde-
vendte medarbejdere samt kvantitative forbrugertests, der bl.a. gav 
indsigter om købsdrivere og -barrierer samt profiler af kundetyper  
og deres respektive værdipotentiale. Ved at sammenholde det hele 
kunne byggeklodserne til den fremtidige position identificeres.

Køkkenkærlighed ruster ikke
Essensen af analysens resultater har Kunde & Co omsat i en konceptuel 
fortælling, der sætter ord, følelser og billeder på, hvad HTH bringer  
til markedet. En troværdig og ønskværdig fortælling, som HTH’ere  
og kunder kan samles om, og som er udtrykt i konceptet  
“Køkkenkærlighed der holder”. 

Konceptet og fortællingen er samlet i en indbydende indpakning og en 
iscenesættelse, som ikke kun taler til målgruppens hedeste køkken-
drømme, men også til de andre behov og ønsker, man har som 
køkkenkøber. Brandpositionen og konceptet er selvfølgelig rullet  
ud på tværs af digitale og analoge kanaler og iscenesat på en relevant  
måde i alle brand touchpoints på kunderejsen. 

Øjeblikkelige resultater
HTH’s nye brand purpose og koncept blev lanceret i starten af 2019  
på alle nordiske markeder. Responsen har været meget positiv fra  
alle sider. HTH’s forhandlere og salgsorganisation køber i den grad  
ind i “Køkkenkærlighed der holder”, og kunderne kvitterer med  
stor interesse og et flot øget salg.

Køkkenkærlighed 
der holder
HTH Køkkener har i samarbejde med Kunde & Co  
identificeret og udviklet sit brand purpose og bragt det  
til live i et nyt integreret kommunikationskoncept.

Om HTH: Nordeuropas største køkkenproducent med mere end 100 butikker  
i de nordiske lande og en omsætning på over 2 mia. DKK. HTH er en del af  

Nobia Danmark, der er ejet af Nobia AB, der er noteret på Børsen i Stockholm.

Opgave: At fastholde HTH’s position som ledende nordisk 
køkkenproducent på et konkurrencepræget marked. 
Løsning: Udvikling af brand purpose og et fængende koncept, 
som rammer kernemålgrupperne.
Resultat: Stor opbakning på tværs af forhandlere og 
salgsorganisation samt øget salg i butikkerne. 

Website Katalog Butik



Viggo Schulstad var en ægte pioner. I 1896 opfandt han det maltsyrnede 
rugbrød i bestræbelserne på at gøre brød af god kvalitet tilgængelig for 
alle. Den mission må siges at være nået, men selv om Schulstad den dag 
i dag er danskernes foretrukne brand, når det kommer til det daglige 
brød, så er presset vokset fra flere fronter.

Posebrødet er under pres
Gennem de seneste år er “bageren” rykket ind i de fleste supermarkeder. 
Det presser posepakket brøds generelle image. Men det giver også plads 
til nye initiativer, der kan imødekomme forbrugernes voksende appetit 
på kvalitetsbrød – og det er Schulstad med hjælp fra Kunde & Co i fuld 
gang med at jagte. 

Signaturbrød tager kampen op
Det er baggrunden for Schulstads nye premium koncept “Signaturbrød”. 
Her er den bærende idé, at Schulstad går sammen med en lokal fødevare- 
pioner om at udvikle et nyt rugbrød. Det er et kreativt og tæt parløb 
mellem den lokale pioner og Schulstads produktudvikler Henrik  
Hemmingsen, hvor der “nørdes” med smag, konsistens og råvarer.  
Og så bages der ellers på livet løs, til det nye brød er helt perfekt.

Det første Signaturbrød blev udviklet sammen med restauratør Annette 
Bylov fra Restaurant Gilleleje Havn. Det flotte mørke rugbrød, der er 
bagt med poppede durumkerner blev lanceret i efteråret 2018, og det 
har taget de danske forbrugere med storm. Efter kun et år på markedet 
markerer brødet sig som et af de mest solgte – og med sit højere pris-
punkt medvirker det til at øge den samlede værdi af kategorien. 

Næste Signaturbrød har set lyset 
I efteråret 2019 blev næste brød lanceret. I samarbejde med brygmester 
David Jensin fra Bryghuset Møn har produktudvikler Henrik  
Hemmingsen fra Schulstad skabt et lækkert mørkt rugbrød bagt med 
maltede rugkerner, der er bearbejdet efter ølbrygningens principper,  
og med smagsnoter af kirsebær og lakrids. 

Schulstad og Kunde & Co har bygget kampagnerne for de to Signatur-
brød op efter samme formel. I centrum står fortællingen om det nye 
brød, personerne bag og lokaliteten, der er knyttet til brødet. Der er  
produceret TV- og sponsor spots, indhold til sociale medier og website, 
outdoor samt naturligvis POS- og indsalgsmateriale. 

Pionerer fornyer den 
danske brødkultur
Schulstad arbejder sammen med Kunde & Co for at forbedre og forny 
den danske brødkultur og det generelle image af posepakket brød.  
Et konkret resultat er konceptet “Signaturbrød”, hvor Schulstad i  
samarbejde med lokale fødevarepionerer skaber nye spændende  
rugbrød. Forbrugerne er begejstret, og salget overstiger forvent- 
ningerne og løfter værdien af kategorien. 

Om Schulstad: Med en årlig brødproduktion på 180 millioner poser med friskt 
brød er Schulstad Danmarks førende bageri. Virksomheden blev etableret i 

København i 1880 af Viggo Schulstad og beskæftiger i dag mere end 800 
medarbejdere. Siden 2003 har Schulstad været ejet af svenske Läntmannen. 

Opgave: At styrke og løfte Schulstads brand i et prispresset marked.
Løsning: Udvikling af kommunikationskoncept for premium koncept, der med  
hjælp fra lokale fødevarepionerer differentierer Schulstad i et homogent marked. 
Resultat: Varm velkomst af forbrugerne og et salg, som både overstiger 
forventningerne og løfter værdien af kategorien. 
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Om Wavin: Førende leverandør af plastrørssystemer til afløbs-,  
vand- og VVS-sektoren i Europa. Wavin har hovedkontor i Holland,  

og er en del af Mexichem koncernen.

Fra produktfokuseret 
kommunikation til 
Thought Leadership
Wavin sparker døren ind til rådgivende ingeniører og kommunale  
beslutningstagere med et koncept, som sætter spot på værdien af  
solide kloakløsninger og gennemtænkt regnvandssikring.

Opgave: At sætte Wavins “below ground” produkter på dagsordenen hos  
beslutningstagere inden for byplanlægning. 
Løsning: Den robuste og fleksible partner til fremtidens løsninger inden for  
kloakering og regnvandssikring. 
Resultat: En velfungerede og langtidsholdbar platform under paraplyen Wavin 
SPOTLIGHT, som gør det let at lancere nye temaer, løsninger og produkter. 

Urbanisering og et klima i forandring, hvor både skybrud og tørke  
truer, har lagt ekstra pres på alle store byer og de løsninger til vandfor-
syning, som ligger skjult under overfladen. For hollandske Wavin, som 
er Europas førende leverandør af plastrørsystemer til afløbs-, vand- og 
VVS-sektoren, åbner det en række muligheder for at øge væksten. Men 
vejen dertil er langt fra nem. Dels fordi der i mange byer er tale om nogle 
meget gamle systemer, som man skal ind og renovere massivt i og på en 
plads, som er meget begrænset. Men også fordi flere rørsystemer er  
bygget i cement og ikke med plastikrør, som er det Wavin producerer. 
Wavin har derfor – i samarbejde med Kunde & Co – introduceret en  
ny måde at tænke på og bevæget sig væk fra sin hidtil meget produkt- 
fokuserede kommunikationsform og indtaget en mere meningsdan-
nende rolle for at styrke sin position. 

Udvikling af værdiposition
Til grund for den nye værdiposition ligger adskillige interne workshops 
og flere 1-til-1 interviews med udvalgte ingeniører, byplanlæggere, 
kommunale beslutningstagere og andre vigtige interessenter i hhv. 
Tyskland, Storbritannien og Holland. De blev alle præsenteret for en 
række hypoteser og indsigter på emner som eksempelvis bæredygtighed, 
stormvejrsberedskab og sikkerhed. Men også for de mange perspektiver 
og udfordringer, der præger de forskellige interessenter og deres måder 
at agere på. Ud fra deres input var muligt at identificere de vigtigste  
behov i markedet og de bedste løsninger til fremtiden, og det er nu  
sammenfattet i Wavins nye værdiposition, som den robuste og fleksible 
partner til kloakering og regnvandssikring.

Wavin sætter dagsordenen
Positionen danner ramme for kommunikationskonceptet “Wavin 
SPOTLIGHT”, der handler om at bringe rør- og regnvandssikring ud af 
mørket og ind i lyset som diskussionsemne. Wavin SPOTLIGHT fungerer 
som en slags paraply, hvorunder der kan tages forskellige og relevante 
problemstillinger op. På den måde er Wavin trådt ind i en ny rolle som 
ekspert og meningsdanner, der er med til at sætte dagsordenen og tale 
om værdi for samfundet som helhed og ikke kun for Wavin selv. 

Segmentering styrker båndet til salgsteamet 
For bedst at nå ud til markedet er der lavet en benhård segmentering på 
hvilke byer i Europa, der vil have mest glæde ud af Wavins kloak- og 
regnvandsløsninger, og hvor det vil være lettest at gøre en forskel.  
Baseret på analyse af byernes størrelse og udbredelsen af plastikløsninger 
er markedet herefter blevet opdelt i key account fokus, marketing  
must-wins og business as usual. Denne segmentering har hjulpet til  
at styrke samarbejdet mellem marketing og salg ved at prioritere  
indsatsen fra begge sider.

En fleksibel platform
Kreativt er konceptet understøttet af en let genkendelig visuel stil, 
mange facts og tal samt spørgsmål, som vækker eftertanke. Derudover 
er der skabt en række templates, som Wavin let kan gå ind og benytte til 
forskellige budskabskampagner for herigennem at drive dialogen blandt 
markedets vigtigste beslutningstagere. I Sverige har Wavin således  
allerede brugt SPOTLIGHT-konceptet til at afholde workshops om  
holdbarheden af kloakløsninger, og i Storbritannien er der afholdt inno-
vationsworkshops for vandindustrien. Samlet har Wavin SPOTLIGHT 
allerede været brugt til mere end XX kampagner og initiativer, og  
platformen vurderes at kunne bruges i mange år endnu. 

Jeg er meget glad for konceptet 
og den rejse, det tager os med  

på mod et mere værdibaseret salg.  
Fremadrettet skal vi sørge for at holde 
momentum og sikre en løbende  
aktivering i både marketing og salg.”
Emiel van den Boomen, 
Marketing & Communications Manager, Wavin
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Under kommunikationskonceptet “Home of Quality” har Goodvalley 
fået godt fat på det polske marked, hvor 38 millioner mennesker 
potentielt er i målgruppen. Det særlige ved Goodvalley er, at de 
udbyder GMO-fri og klimavenlige produkter fra grise opdrættet 
uden antibiotika – og dermed er grisekød fra den danske 
fødevarekoncern et godt tilbud til alle de forbrugere, som 
ønsker at spise mere ansvarligt og bæredygtigt. 

Brandkoncept testet af 4.000 forbrugere
Både i 2018 og i 2019 har Goodvalley været synlig på det polske 
marked med kampagner, som er udviklet i samarbejde med 
Kunde & Co. Kampagnerne bygger på en større brandanalyse og hviler 
desuden på en grundig markedsresearch og test blandt mere end 4.000 
forbrugere i Danmark, Polen, Rusland og Ukraine. Testen blev 
gennemført iforbindelse med udvikling af selve Goodvalleybrandet, 
hvor Kunde & Co har hjulpet med at definere værdiposition, navn og 
logo samt visuel identitet til både website- og emballagedesign.

Fra jord til bord
Fortællingen om Goodvalley starter tilbage i begyndelsen af 1990’erne, 
hvor en visionær, dansk landmand med navnet Tom Axelgaard fik en 
idé: Han ville drive et landbrug, hvor man selv ejede værdikæden fra 
jord til bord for at skabe en mere bæredygtig, klimavenlig produktion 
og garantere en fuld dokumentérbar fødevarekvalitet. I 1994 blev ideen 
til virkelighed, og en gruppe aktionærer anført af Tom Axelgaard 
åbnede det første store landbrug i Polen. 

Virksomhedens unikke historie og gennemgående stærke ambition  
om at producere fødevarer med respekt for naturen har Kunde & Co 
hjulpet med at fortælle i en ny testimonial-film, hvor Tom Axelgaard
interviewes og forklarer filosofien.

Klar segmentering
I kampagnerne til det polske marked bliver Goodvalleys 
brandfortælling foldet ud på TV i bedste sendetid under overskriften 
“Home of Quality”, og på Facebook og YouTube vises segmenteret 
indhold. Her er den primære målgruppe indsnævret til mødre mellem 
25-49 år, som har en højere uddannelse og bor i de større byer. Denne 
model sikrer både bred awareness og klar til kommunikation til de  
forbrugere, som repræsenterer det største markedspotentiale.

Tracking giver nye indsigter
I forbindelse med 2018-kampagnen blev der udarbejdet tracking 
reports på alle elementer og lavet et brandstudie, som gav vigtige 
indsigter til den videre udvikling. Det viste bl.a., at klimavenlighed 
endnu ikke er primær indkøbsdriver i Polen, men at interessen er stor. 
Dette arbejde har i 2019 resulteret i en endnu stærkere kampagne- 
eksekvering, hvor animationer nu hjælper til at understøtte  
Goodvalleys kernebudskaber. Samlet har den konsistente markeds- 
føring været med til at opbygge Goodvalleys værdiposition som et  
fødevarebrand, der med stor omtanke for miljøet arbejder seriøst  
på at være C02-neutrale og selvforsynende.

Omtanke for klimaet 
gør Goodvalley  
kendt i Polen
Konsistent kommunikation giver danske Goodvalley et 
stærkt afsæt i Polen, hvor kampagner etablerer og opbygger 
fødevarekoncernens position som bæredygtig og klimavenlig.

Om Goodvalley: International producent af grisekød med hovedkontor i 
København og produktion i Polen, Ukraine og Rusland. Grundlagt i 1994 

af Tom Axelgaard og i dag ejet af en kreds af danske landmænd. I 2018 omsatte 
Goodvalley for over 1,4 mia. DKK og opnåede et driftsresultat på 

222 mio. DKK trods et historisk hårdt år i landbrugsbranchen.

Opgave: Videreudvikling af Goodvalleys brandposition på det polske marked.
Løsning: : Konceptudvikling og eksekvering af ny kampagne med udvikling af TVC  
samt digitalt indhold til flere platforme.
Resultat: Brandtransformation fra rationelt private label produkt til forbrugerorienteret  
fødevaremærke, der i dag er kendt i Polen og sælges i mere end 600 detailbutikker. 

Film med Goodvalleys grundlægger, Tom Axelgaard

TVC

Kampagne til polsk tv

Segementeret indhold til Facebook



Hjem-IS har skabt sin succes med et unikt distributionssystem, men 
konkurrencen fra supermarkeder og onlinebutikker har ændret markedet. 
Danskerne har simpelthen fået lettere adgang til is, og det gør levering 
til døren mindre vigtigt for forbrugerne. Derfor bad Hjem-IS Kunde & Co 
om hjælp til at udvikle en repositioneringsstrategi, som kunne frem-
tidssikre brandet. Det har ledt til en revitalisering af brandet, der blev 
lanceret med kampagnen “Lyden af dansk is”. 

Stærke indsigter driver strategien
Kunde & Co havde med svar fra 3000 deltagere i markedsanalysen et 
godt udgangspunkt at skabe strategien fra. Undersøgelsen afslørede,  
at værdier som danskhed, kvalitet og ægte fløde var blevet vigtigere for 
de danske forbrugere. Derfor var det naturligt, at repositioneringsstrate-
gien tog udgangspunkt i netop dem som Hjem-IS’ nye hovedværdier. 
Undersøgelsen viste også en mulighed for at opnå en større målgruppe 
gennem en ændring af sortimentet. Derfor genindførte Hjem-IS gamle 
klassikere til nostalgikerne og udviklede nye is, der talte til de unge.

Kreativ fremtidssikring af brandet
Med den nye strategi fulgte en total revitalisering af det klassiske 
Hjem-IS’ brand for at stadfæste Hjem-IS som den hyggelige, lokale-is- 
leverandør, der leverer dansk kvalitets-is på ægte fløde, direkte til  
fryseren. Kunde & Co udviklede ikke bare en ny kommunikations- 
platform og en ny brandbook, men også nyt emballagedesign, ny  
bagsmæk og nyt logo samt hjalp med at ændre sortimentet. Dermed  
har brandet fået et stærkt fundament at bygge videre på og en klar  
retning forbrandets image. 

Hjem-IS er den gode oplevelse 
Revitaliseringen af brandet blev lanceret i foråret med den nye aware-
ness-kampagne “Lyden af dansk is”. Den bestod af en TVC og forskellige 
socialelementer, der kombinerede de nye hovedværdier med Hjem-IS’ 
stærke historie som lokal isleverandør. Derfor fokuserede kampagnen 
på den gode oplevelse, det er at handle med de lokale Hjem-IS-
chaufører. De bringer altid et højt serviceniveau og en convenience, 
man ikke finder i et supermarked. Det italesætter det nye payoff “Lyden 
af dansk is” med en logik om, at lyden er oplevelsen, og produktet er 
dansk is. Kampagnen kørte før årets X-factor finale, hvor 1,2 millioner 
danskere blev mindet om glæden ved at gå ud til en Hjem-IS-bil.
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Revitalisering af  
barndomsklassiker
Lyden af Hjem-IS-bilens klokker fylder i de danske barndomsminder, 
men stigende konkurrence på ismarkedet har ændret virksomhedens 
markedsvilkår. For at fremtidssikre Hjem-IS er der udviklet en  
repositioneringsstrategi baseret på en omfattende markedsanalyse. 
Den blev forløst i en total revitalisering af brandet, som har givet  
virksomheden et stærkt fundament for fremtiden.

Om Hjem-IS: Siden 1976 har Hjem-IS bilen leveret is direkte  
fra ismejeriet til de danske hjem. Hjem-IS er ejet FOOD UNION  

og har hovedkontor i Kolding. 
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Hjem-IS logoet er i forbindelse med repositioneringen 
blevet gjort enklere og mere rent i sit udtryk.

Opgave: Fremtidssikre det klassiske Hjem-IS-brand.
Løsning: Ny strategi og kampagne, der kombinerer Hjem-IS’ stærke arv  
med de vigtigste forbrugerværdier.
Resultat: Vha. markedsindsigter, en ny brandstrategi og kampagnen  
“Lyden af dansk is” har Kunde & Co gennemført en revitalisering af Hjem-IS-brandet.



Med verdens største franchisetager inden for Domino’s Pizza systemet som nye ejere er 
Domino’s Pizza i Danmark med lige dele ydmyghed og determinering på vej tilbage på 
det danske marked. Butik for butik skal forbrugernes tillid vindes tilbage, og Domino’s 
image genrejses. 

Opgave: At hjælpe Domino’s tilbage på det danske marked efter de tidligere  
franchisetagere havde skadet brandet og var gået konkurs.
Løsning: Repositionering af Domino’s og udvikling af åbningskampagner  
samt massiv PR-strategi. 
Resultat: En god opstart af de første butikker, hvor salgstal ligger over det forventede 
niveau, samt overvejende positiv medieomtale i både landsdækkende og lokale medier.

The Real Domino’s

Da Domino’s Pizza i 2018 røg ud i veritabelt stormvejr på grund af flere 
kritisable forhold i kædens drift, ledte det til et stort imagetab, og i sidste 
ende måtte selskabet bag lukke ned. Et lille års tid senere vender Domino’s 
Pizza nu stille og roligt tilbage. Med nye erfarne australske ejere i ryggen 
og blikket fast rettet fremad. DPE hedder virksomheden bag det nye  
Domino’s i Danmark, og som Domino’s største franchisetager globalt 
ved de alt om, hvordan man driver butikker på en ansvarlig og kunde-
venlig måde. 

Australsk ydmyghed og grundighed
DPE bruger blandt andet et intelligent softwaresystem, som overvåger 
og sikrer, at der konstant bliver ført kontrol med, at alle fødevarer  
opbevares og behandles optimalt. DPE har også deres egne programmer 
til medarbejdertræning og -udvikling. Selvom DPE således på alle  
måder står stærkt rustet til at tackle opgaven med genrejse Domino’s  
i Danmark, så går de australske ejere til opgaven med ydmyghed og 
grundighed. 

Arbejdet med repositionering er igang
Som et af de første initiativer har DPE derfor sammen med Kunde & Co 
gennemført første skridt i et repositionerings-projekt. Ved hjælp af 
Kunde & Co’s velafprøvede proces, som kombinerer kvalitativ og kvan-
titativ test og analyse, er der tegnet et billede af Domino’s aktuelle 
image og byggestenene til den fremtidige positionering er identificeret.

Synlighed og gode salgstal
Mens opgaven med at repositionere Domino’s i Danmark kun lige er 
startet, så har der været fuld fart på at skabe opmærksomhed omkring 
det nye ejerskab af Domino’s i Danmark samt med at markedsføre gen-
åbningen af de første butikker. Kunde & Co har hjulpet Domino’s med at 
få gennemført en effektiv PR-indsats, der har givet masser af værdifuld 
omtale om de nye ejere og deres baggrund. Sideløbende har Kunde & Co 
udviklet kampagnekoncept og markedsførings-materialer til åbnings-
kampagnen. Kunde & Co’s medieafdeling har stået for medierådgivning 
og -indkøb, der kombinerer god lokal synlighed med geo-targetting på 
digitale medier. I skrivende stund (Oktober 2019) er der genåbnet tre 
Domino’s Pizza forretninger, som alle er kommet godt fra start med 
salgstal, der ligger over budgetterne. 
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Om Dominos: De nyere ejere af Domino’s i Danmark er ingen ringere end verdens 
største franchisetager inden for Domino’s Pizza systemet. Domino’s Pizza 

Enterprise (DPE) er navnet. Australsk af oprindelse og med mere end 2.400 
Domino’s restauranter i Australien, New Zeeland, Tyskland, Frankrig, Japan, 

Holland, Belgien og nu Danmark. 
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Avis: Børsen
Journalist: Tobias Hansen Bødker
Fotograf: Kristina Steiner



I 2016 lancerede Oticon et paradigmeskifte i høreapparatindustrien. 
Et skifte, som gjorde op med fundamentale regler og teknologiske  
begrænsninger, og som siden har positioneret Oticon som et af branchens 
suverænt mest innovative brands inden for avanceret høreteknologi.

Oticon Opn S bryder loven
Med Oticon Opn S lykkes det endnu en gang for Oticon at bryde med 
hidtidige teknologiske begrænsninger. Baseret på flere års forskning  
og udvikling har man ændret de grundlæggende regler for, hvordan  
lyd håndteres, således at man som bruger nu kan få maksimal support 
og maksimal komfort uden at gå på kompromis med taleforståelsen (ift. 
best practice af tilpasning af høreapparatet). Noget som ellers aldrig har 
kunnet lade sig gøre med konventionel teknologi. En teknologi, som 
dermed løfter barren for, hvad der er muligt med høreapparater.

Det betød, at Oticon stod foran endnu et paradigmeskifte og altså den 
perfekte opfølger til et meget populært og godt sælgende premium høre-
apparat. Udfordringen var dog at kommunikere det nye teknologiske 
kvantespring på en enkelt og intuitiv måde, så både professionelle og 
brugere forstod værdien af teknologien og fandt det appellerende.

Kampagnekonceptet for næste niveau
Med afsæt i konceptet “Open up to the world”, som er udviklet på
baggrund af en omfattende koncept-udviklingsproces, skulle Oticon 
Opn S tage konceptet til næste niveau. Undervejs blev adskillige  
koncepter og produktidéer testet blandt hørespecialister og 1.500  
slutbrugere i USA, Tyskland, Frankrig og Danmark.

For at kommunikere den revolutionerede teknologi i Oticon Opn S iden-
tificerede man kampagnelinjen: “Breaking a law of physics.” Et simpelt, 
men intuitivt greb, som iscenesætter og forklarer teknologiens kom-
pleksitet, så både professionelle og slutbrugerne kan være med. På den 
måde er det blevet klart for begge målgrupper, at man ikke længere  
behøver at gå på kompromis med sin hørelse. En lanceringsfilm og  
konceptfolder danner grundlaget for den nye produkthistorie.

Gode resultater
Siden lanceringen i 2016 er der solgt flere end to millioner Oticon Opn 
og Oticon Opn S høreapparater på verdensplan. “Open up to the world” 
har fungeret som gennemgående kampagneplatform, hvorigennem  
det nye Oticon Opn S er blevet introduceret til markedet, hvilket har 
udbygget Oticons brandstyrke. Det stærke koncept har dermed bidraget  
til effektivt at sælge flere produkter, rekruttere nye kunder og styrke 
Oticon brandet generelt.

Opfølger til enestående  
høreapparat kræver  
brud med fysikkens lov
Med et unikt marketingkoncept og produkt har Oticon med Oticon Opn™ 
manifesteret sin position som markedsleder og opnået historisk høje 
salgstal. Opfølgeren Oticon Opn S™ havde derfor mere end rigeligt at leve 
op til, da det skulle lanceres.

Om Oticon: Teknologisk førende markedsleder inden for udvikling af høreløsninger, 
som er til gavn for mennesker i mere end 130 lande. Virksomheden er en del af 

Demant, som tæller 14.500 ansatte i hele verden.

Opgave: Produktlancering og styrkelse af Oticon brandet generelt. 
Løsning: Kampagnen “Breaking a law of physics”, der tager udgangspunkt  
i marketingkonceptet “Open up to the world”, som er en helt ny måde at  
markedsføre høreapparater på.
Resultat: Kampagnekoncept og eksekveringer, som kommunikerer Oticons 
innovative paradigmeskifte, og som understreger Oticons position som 
teknologilederen, der går op imod branchens konventioner. 

Produktbrochure

Film til produktlancering

Med Oticon Opn S™ har vi ikke  
kun skabt et enestående høreapparat 

med en revolutionerende teknologi. Vi er også 
lykkes med at bygge videre på et succesfuldt 
kampagnekoncept, som har vist sig at være 
både langtidsholdbart og fleksibelt nok til at 
tiltrække kunder og positionere Oticon.”
Ole Asboe Jørgensen, President, Oticon Brand, Global



Det er 16 år siden, at schweiziske Geberit og Kunde & Co i fællesskab 
opbyggede en position for de tekniske løsninger bag ved væggen til det 
professionelle marked inden for sanitet. Det blev til konceptet “Know-
How Installed”, som stadig kendetegner virksomhedens B2B-profil over 
for installatører, ingeniører, arkitekter og distributører. Men med akkvisi-
tionen af Sanitec og dens lange række af europæiske brands i 2015, var 
der behov for, at Geberit komplementerede positionen til også at have 
B2C-orienterede målgrupper som husejere, arkitekter og interiørdesig-
nere for øje. For med en bred produktportefølje af keramiske toiletter, 
håndvaske, brusenicher, badeværelsesmøbler med mere kunne der nu 
også tales ind i ønskerne til et funktionelt og lækkert badeværelse. 

Analyser afdækkede et stort potentiale
Fra begyndelsen var det klart, at positionen mod slutkunderne skulle 
være mindre teknisk og mere inspirerede og designorienteret. Spørgs-

målet var blot hvordan. En grundig markedsanalyse klarlagde, at  
Geberits konkurrenter uden stor differentiering slås om en position  
inden for luksus, wellness og design. Til gengæld er der kun ganske få, 
som kommunikerer omkring produkternes funktioner – et tema som 
kunderne omvendt også er meget interesserede i. Studier viste nemlig, 
at mange kunder går op i, hvor let det er at gøre badeværelset rent.  
Med de indsigter og en generel bred viden inden for branding af interiør 
var det muligt for Kunde & Co at komme op med en strategisk anbefa-
ling til de vigtigste værdidrivere og en fremadrettet position. 

Den unikke position og et spot-on koncept
Et godt og holdbart design er permission-to-play i markedet for bade-
værelser. Det er her, at alle konkurrrenter forsøger at positionere sig, 
hvorimod kun ganske få fokuserer på de funktionelle fordele, som 
mange kunder ellers også ønsker. Med udgangspunkt i Geberits stærke 

Stærkt B2B-brand  
får ny iøjnefaldende 

B2C-position
I mange år har Geberit været kendt for sine gode og højteknologiske 

sanitetsprodukter, som cisterner og rørføring, der typisk er skjult 
inde bag væggen. Nu bevæger koncernen sig ud på den anden side  

af væggen i markedet for bl.a. toiletter, vaske og bademøbler og  
fuldender det komplette badeværelse. 

Om Geberit: Europæisk markedsleder inden for sanitetsprodukter.  
Koncernen har hovedsæde i Schweiz og beskæftiger knap  

12.000 medarbejdere verden over. 

historie som en bundsolid virksomhed med funtionelle produkter lå 
løsningen i krydsfeltet mellem design, teknologi og funktion – og til at 
udtrykke det blev konceptlinjen “DESIGN MEETS FUNCTION” skabt. 
Heri ligger, at Geberit forstår at kombinere sine stærke, innovative og 
komplette løsninger med vigtige værdier som tidsløst og universelt  
design og høj komfort, hvilket gør løsningerne meget brugervenlige  
og lette at gøre rent. 

Genkendelig identitet
Den unikke B2C-position for Geberit er visualiseret i en logokvadrant, 
som minder om den, der bliver brugt til virksomhedens B2B-markeds-
føring og i forbindelse med den velkendte positionering: Know-How  
Installed. Denne kreative løsning gør konceptet “DESIGN MEETS  
FUNCTION” til holdepunkt i al kommunikation til de nye kundegrupper 
og sikrer en genkendelighed for de bestående B2B-kunder.

Geberits nye B2C-identitet er blevet  
beskrevet i en udførlig designmanual  

og eksekveret på en række key visuals, 
der udtrykker det nye brand klart.

Website

Opgave: At skabe en distinkt og stærk forbrugerposition for Geberit i kølvandet  
på opkøb og integration af en række Europæiske sanitets- og keramikbrands. 
Løsning: Udvikling af brandposition, koncept og tilhørende design på baggrund  
af markedsanalyse og positioneringsstrategi.
Resultat: Klar positionering, der adskiller sig markant fra konkurrenternes  
B2C-kommunikation og bygger videre på værdierne i Geberits historisk stærke B2B-position. 



Dialogkampagner styrker 
Samsungs B2B-position
Med solidt fodfæste i B2C-verdenen ønskede Samsung at opbygge  
en ligeså stærk position for deres forretningsløsninger. Kunde & Co 
hjalp Samsung med at udvikle og lancere to dialogkampagner,  
som har sikret, at ambitionen nu er inden for rækkevidde.

Om Samsung: Globalt førende inden for informationsteknologi,  
konfiguration og sikker mobiloplevelse. Virksomheden er mest kendt for sin  

forbrugerelektronik, men de har også en bred portefølje af forretningsprodukter  
og -løsninger, der er designet til at øge medarbejdernes produktivitet, forbedre 

kundens engagement og forenkle IT-styring.

Opgave: At styrke positionen for Samsung Schweiz’ forretningsløsninger til styring af 
mobile enheder.
Løsning: To kampagner: Samsung LED målrettet top 100 profiler i Schweiz og Samsung 
Enterprise Edition målrettet virksomheders beslutningstagere og IT-ansvarlige.
Resultat: En struktureret tilgang til, hvordan man skaber opmærksomhed og værdi 
omkring Samsungs Enterprise Edition-løsninger samt opbygning af first-mover  
position inden for LED-skærmteknologi for at sikre opmærksomhed og præference  
i et marked i vækst.

Den første kampagne gik under navnet Enterprise Edition og havde til 
formål at relancere Samsungs mobile forretningsløsninger. Den anden 
kampagne gik på Samsungs nye, avancerede LED-teknologi og var 
målrettet beslutningstagere i store virksomheder. I begge tilfælde blev 
det optimale valg en integreret kampagne med dialogmarkedsføring 
som bærende element. Det skete ud fra en betragtning om, at det  
netop i en digital tidsalder kan være fordelagtigt med noget så gammel-
dags som et brev, fordi det fanger opmærksomheden, og dermed når 
målgruppen bedre.

Relancering af Samsungs mobile forretningsløsning
Samsung Schweiz ønskede at skabe større opmærksomhed omkring 
deres Enterprise Edition –en speciel udgave af Samsung-telefoner, der 
er optimeret til at få styr på virksomhedens mobiltelefoner. De vigtigste 
funktioner er den indbyggede sikkerhedsløsning, Samsung Knox, og to 
innovative applikationer, som gør det let af konfigurere og tilpasse nye 
mobile enheder. Kunde & Co hjalp med at udvikle koncept og selve 
kommunikationen til relanceringen af Samsung Galaxy Enterprise  
Edition. Samtidig udviklede Samsung og Kunde & Co en ny værdiposi-
tion for at imødekomme de øgede krav, som virksomheder stiller til  
deres forretningsteknologi. 

En løsning til Drive your Business
Enterprise Edition-kampagnen, “Drive your Business”, blev brugt  
gennem en bred vifte af marketingkanaler, hvor et af hovedelemen-
terne var en avanceret direct mail. Den blev sendt til de vigtigste beslut-
ningstagere og IT-ansvarlige i schweiziske virksomheder med over  
50 ansatte og fulgt op med tre online nyhedsbreve. Tiltaget var en del  
af en langsigtet strategi for at øge opmærksomheden blandt Samsungs 
målgruppe. Kampagnen inkluderede også key visuals, et microsite, 
animerede film, posts på sociale medier, online displayannoncer, tekst-
annoncer og faktaark til brug ved salg. Disse elementer gav Samsung-
teamet de bedste muligheder for at vende virksomhedernes interesse  
til direkte salg.

En førerposition på LED-markedet
Samsung Schweiz bad desuden Kunde & Co om hjælp til at tage føringen 
på LED-markedet. Deres nye LED-skærme kan som noget unikt vise en 
helt ren sort, ægte farver og har en lav refleksion, som gør skærmen 
krystalklar – selv i et rum fuld af dagslys. For at realisere ambitionen 
om at blive markedsleder udviklede Kunde & Co et stærkt kommunika-
tionskoncept omkring Samsungs LED-løsninger. Resultatet blev en 
kampagne, der er baseret på vigtigheden af førstehåndsindstryk og det 
teknologiske spring, som Samsungs LED-skærmteknologi repræsenterer. 

Møder med 20 procent af målgruppen
Kernen i LED-kampagnen var en eksklusiv direct mail, der blev sendt 
til CEOs og andre C-suite ledere i schweiziske top 100 virksomheder. 
Formålet var at positionere Samsung som first-mover, men også at øge 
den generelle bevidsthed om de teknologisk stærke LED-skærme i et 
relativt nyt marked. Kampagnen omfattede film, tre online nyheds-
breve og flere andre elementer – alle udviklet af Kunde & Co.  
Generelt lykkedes det dialogformatet at snige sig forbi receptio- 
nisten og ramme Samsungs målgruppe direkte ved skrivebordet. 
Kampagnen hjalp Samsung Schweiz med at få arrangeret møder 
med mere end 20 procent af de målrettede beslutningstagere 
og gav Samsung smag for at udarbejde fremtidige dialog- 
kampagner. 

LED-kampagne målrettet CEOs  
og andre C-suite ledere.

The Enterprise Ediition direct mail 
blev opsat som en lille bog, hvor 
der bl.a. var en film i, som kunne 
afspilles.



Let administrationen 
           og få mere tid til 
        at udvikle 
                forretningen

Mere tid til det du brænder for 
BEIERHOLM FOKUS er en online service, der letter 
hverdagen i mindre og mellemstore virksomheder i alle 
brancher og skaber mere tid til det, der giver værdi.

Du får adgang til: 
• Nem håndtering af bilag, løn og dokumenter
• Overblik over deadlines og hovedtal
•  Direkte sparring med din personlige revisor 
 
BEIERHOLM FOKUS tilpasses efter dine behov og 
kan integreres med andre systemer i din virksomhed. 

Læs mere på beierholm.dk/fokus 

Let administrationen så  
         du kan koncentrere
   dig om kunderne

Mere tid til det du brænder for 
BEIERHOLM FOKUS er en online service, der letter 
hverdagen i mindre og mellemstore virksomheder i alle 
brancher og skaber mere tid til det, der giver værdi.

Du får adgang til: 
• Nem håndtering af bilag, løn og dokumenter
• Overblik over deadlines og hovedtal
•  Direkte sparring med din personlige revisor 
 
BEIERHOLM FOKUS tilpasses efter dine behov og 
kan integreres med andre systemer i din virksomhed. 

Læs mere på beierholm.dk/fokus 

Overblik over økonomien 
        giver overblik over 
              mulighederne

Mere tid til det du brænder for 
BEIERHOLM FOKUS er en online service, der letter 
hverdagen i mindre og mellemstore virksomheder i alle 
brancher og skaber mere tid til det, der giver værdi.

Du får adgang til: 
• Nem håndtering af bilag, løn og dokumenter
• Overblik over deadlines og hovedtal
•  Direkte sparring med din personlige revisor 
 
BEIERHOLM FOKUS tilpasses efter dine behov og 
kan integreres med andre systemer i din virksomhed. 

Læs mere på beierholm.dk/fokus 

Mange mindre og mellemstore virksomheder 
kæmper ofte med at få tid til at udvikle deres 
forretning, fordi administration og økonomi-
styring sluger al tiden. Beierholm viser nu i 
kampagne til TV og print, hvordan de med 
BEIERHOLM FOKUS kan være med til at lette 
hverdagen.

Simpel løsning på klassisk tidssluger
BEIERHOLM FOKUS er en digitaliseret øko- 
nomifunktion, som gør det nemt at håndtere  
bilag og godkende løn og holde overblik over 
deadlines og økonomi. Samtidig er ens person-
lige revisor kun et enkelt klik væk, og der er 
stor mulighed for at få værktøjerne skrædder-
syet til ens behov og virksomhedsstørrelse. 
Produktet løser derfor mange af de udfordringer, 
som især små og mellemstore virksomheder 
oplever ved økonomisk administration. En  
opgave, der hurtigt bliver for tidskrævende, 
kompleks og svær at løse alene. 

Kampagne for enkel 
og overskuelig 
økonomistyring

Beierholm har udviklet BEIERHOLM FOKUS, som er en online 
service, der giver overblik, direkte adgang til ens personlige revisor  
og letter besværlige arbejdsgange. Servicens oplevede værdi bliver  
vist gennem en række konkrete cases i en kampagne, som er  
udviklet i samarbejde med Kunde & Co. 

TVC

Annoncer

Opgave: Kampagne målrettet BEIERHOLM FOKUS, der er et brugervenligt digitalt 
værktøj til styring og administration af virksomheders økonomi.
Koncept: En case-orienteret kampagne, der kommunikerer fordelene og værdien,  
som BEIERHOLM FOKUS skaber for de relevante målgrupper. 
Resultat: På en fem ugers kampagneperiode i 2018 blev BEIERHOLM FOKUS  
eksponeret 4,3 mio. gange til målgruppen, og der var knap 4.000 unikke besøgende  
på kampagnens landingpage, hvoraf 60 procent var helt nye besøgende.

Virkelighedsnær kampagne
I den første kampagne for BEIERHOLM FOKUS 
blev de forskellige funktioner og fordele bag 
servicen præsenteret, og der blev brugt for-
skellige statistikker til at vise, hvilke udfor-
dringer servicen kan løse. Den nye kampagne 
for 2019 anvender i stedet et case-greb for at 
vise den oplevede værdi, og i TVC’en følger 
man således en konkret tømrermesters hver-
dag og oplever, hvordan servicen frigør tid til 
det, han brænder for. Kampagnen tæller her-
udover en række annoncer på print og digitalt, 
der fokuserer på fordelene i forskellige bran-
cher. De konkrete cases bygger på autenticitet 
og gør det lettere at forstå værdien af de kon-
krete fordele, som BEIERHOLM FOKUS skaber 
for virksomheder. Samtidig fremhæver case- 
grebet de menneskelige værdier, som har  
været helt centrale drivere i Beierholms 
brandkoncept igennem de sidste to årtier. 

Langsigtet strategi betaler sig
Kampagnen spiller sammen med brandkon-
ceptet “Vi skaber balance”, som blev skabt i 
samarbejde med Kunde & Co i 2008. Det  
sætter kunderne i centrum og viser, hvordan 
Beierholm er et rådgivinings- og revisionshus 
med nærhed, der har dyb indsigt i den enkelte 
kundes virksomhed. Konceptet blev skabt ud 
fra en langsigtet strategi, der har ført flotte  
resultater med sig. For siden 2008 er Beierholm 
vokset fra 400 ansatte til mere end 1200, og nu 
tager virksomheden endnu et stort skridt ind i 
den digitale æra. Her lever Beierholms historie 
videre, om den personlige og fagligt dygtige 
revisor, som har øje for udvikling og vækst,  
og samtidig sætter en tæt og personlig  
relation højt.

Om Beierholm: Blandt Danmarks største revisions- og  
rådgivningsvirksomheder. De har 31 kontorer spredt over  

hele landet og er mere end 1200 medarbejdere.



VRS danser 
sig frem i markedet
I 2015 fik Kunde & Co til opgave at samle 51 eksisterende brands til ét 
tøjmærke. Udfordringen blev taget op, og fire år efter er der stadig 
fremgang hos VRS, der nu har fået en helt ny lyd.

Om VRS: Tøjmærket til dem, der gerne vil følge moden uden at betale 
for meget. VRS forhandles eksklusivt i Bilka og føtex og dækker over 

modetøj, basistøj, sko og tilbehør til hele familien. Hver eneste uge  
lanceres der nye styles i butikkerne.

VRS er på bare fire år blevet et populært tøjbrand. Siden lanceringen og 
sammenlægningen af 51 forskellige tøjmærker til ét er omsætningen  
steget markant, og i dag har tøjmærket en kendskabsgrad på 77 procent 
blandt kernemålgruppen. Disse tal viser at til trods for, at brandet kun  
forhandles eksklusivt i Bilka og føtex, så har VRS formået at opbygge en 
stærk værdiposition i markedet. En position, hvor de nu er kendt for at 
levere moderigtigt tøj og kvalitet til prisen. Strategi, koncept, navn og 
brandidentitet bag VRS er udviklet af Kunde & Co, og siden lanceringen 
har der været kontinuerlig udvikling – og senest i en kampagne, som  
får folk til at synge med.

Mode til hele familien
Fra at have fokuseret mest på kvinder tidligere og et udtryk med tidligere 
topmodel og forfatter Renée Toft Simonsen og datter i front, var tiden nu 
moden til at brede VRS ud. Det nye univers blev derfor bygget op omkring 
en række af de smukke konstellationer, som mennesker kan indgå i – fra 
manden på barsel, til børnene i skatehallen til den unge kvinde i byen og 
det modne par i sommerhuset. Alt sammen for at vise de unikke små 
øjeblikke, som bør værdsættes i livet – og med en musik, som passer til 
både historie og koncept. 

En yndet melodi
Da VRS er et rent dansk tøjmærke var det oplagt, at den nye kampagne 
skulle portrættere danskheden. Kunde & Co’s kreative team kom på 
idéen om at benytte sig af en velkendt dansk melodi for at skabe gen-
kendelighed. Det var desuden vigtigt at finde et nummer, der resonerede 
vidstrakt, da VRS’ målgruppe er hele familien Danmark. VRS’ nye lyd er 
derfor en egen-fortolkning og livlig udgave af det folkekære nummer 
“Dansevise”, som oprindeligt blev sunget af Grethe Ingemann til Melodi 
Grand Prix i 1963, og på baggrund af det valg har VRS nu sin helt egen, 
unikke lyd, der samler danskerne, på tværs af generationer og geografi, 
præcis ligesom tøjet fra VRS.

Kampagnen gik on air i april 2019, hvor den blev rullet ud på TV, sociale 
medier og in store, og andet rul gik live i september på samme platforme 
og her båret af et kontinuerligt fokus på familien suppleret med en 
række taktiske budskaber.

Opgave:At øge det kvalificerede kendskab til mærket ved at udfolde en historie om, at 
VRS er godt dansk design til hele familien. 
Løsning: Gennem et dragende og energisk univers viser vi mangfoldigheden, fælleskabet 
og glæden, der inspirerer VRS’ hundredevis af designs. 
Resultat: Siden 2016 har VRS oplevet stor omsætningsvækst, og der står nu VRS i nakken 
på størstedelen af det tøj, som sælges i Bilka og føtex. Derudover er kendskabsgraden i dag 
på 77 procent hos forbrugere under 40.

TVC 

Indhold til sociale medier



Det islandske supermarkedsbrand, Nettó, stod overfor en udfordring. 
Kunderne havde ingen klar opfattelse af, hvad brandet Nettó stod for. 
Nettó blev af kunderne forbundet med høje priser, som ikke var kon-
kurrencedygtige og et ringe produktudvalg, der på tværs af Nettó- 
butikkerne varierede fra butik til butik. Derudover var der en tendens 
til, at kunderne tit lagde for få ting i deres indkøbskurv og var mere  
interesseret i at jagte Nettós tilbud end at gøre hverdagsindkøb hos Nettó. 
For at komme kundernes forvirrede oplevelse af Nettó-brandet til livs 
indledtes et samarbejde med Kunde & Co. Første step var udarbejdelse 
af en forbrugerundersøgelse, hvor interne stakeholders og knap 3500 
kunder fra hele Island, blev spurgt om deres opfattelse af Nettó. 

Forbrugerundersøgelse giver klart svar
Resultatet af undersøgelsen var ikke til at komme udenom. Den viste,  
at det var svært for kunderne at sætte præcise ord på Nettó som brand. 
Hvis Nettó skulle lytte til kunderne, stod det klart, at der var behov for 
en genoplivning af brandet. I undersøgelsen kom det frem, at kunderne 
helst vil associere indkøb med noget, der skal være nemt, og de gav  
udtryk for, at de vil have en enkel og uproblematisk oplevelse, når de 
handler. Her forbandt mange kunder indkøbsoplevelsen hos Nettó som 
udfordrende. Nettós nye koncept blev med afsæt i indsigter fra analysen 
bygget op omkring “an easier everyday” og slår på, at Nettó gerne vil 
være med til at gøre hverdagen (og indkøbene) nemmere for sine  
kunder. Blandt andet ved at sikre, at kunderne hos Nettó altid kan  

være sikre på at finde de samme varer i samme kvalitet og til den  
rigtige pris i alle butikker.

En klar marketingplan, designguide og brandbook 
Konceptet “an easier everyday” understøttes af en marketingplan  
og en strategi for, hvordan konkurrencedygtige priser i den løbende  
kommunikation kan hjælpe med at vende den forvirrende oplevelse  
af Nettó brandet som et dyrt sted at handle og med et begrænset  
vareudbud. Derudover bakkes konceptet op af en designguide, der  
beskriver Nettós nye visuelle identitet og en brandbook, som deles  
ud til alle medarbejdere. I brandbooken præsenteres den nye strategi  
for medarbejderne sammen med det nye koncept og den visuelle  
identitet, der dækker alt lige fra skiltning til indretning af butikkerne, 
som også ensrettes, så det bliver lettere for kunderne at navigere  
mellem varehylderne. 

Internt kick-off
Nettós ansatte er på et internt kick-off blevet informeret om, hvad  
det genoplivede Nettó brand kræver af dem, og hvad de kan gøre for at 
give kunderne “an easier everyday” oplevelse, når de handler. Til med-
arbejder kick-off’et i stod den første fædigindrettede Nettó butik klar. 
Det nye butikskoncept og den nye brandidentitet bliver implementeret 
løbende i Nettós butikker, og al marketing foregår nu i den nye identitet. 

Stort islandsk 
dagligvarebrand får 
ny skarp position
Prisopfattelsen skal sænkes, og indkøbsoplevelsen skal være  
nemmere for kunden. Det er essensen af islandske Nettós nye  
position og koncept.

Om Nettó: De tre dagligevarebrands Kjörbúðin, Krambúðin og 
Nettó er alle en del af det islandske coop, Samkaup. Nettó har 
cirka 350 ansatte og 16 butikker fordelt over hele Island og er 

dermed det største brand af de tre supermarkedskæder.For to år siden arbejdede vi også 
sammen med Kunde & Co og var 

igennem samme proces i forbindelse med 
et af Samkaups andre dagligevarebrand 
Kjörbuðin. Resultaterne var enormt posi-
tive, og det bekræfter os i, at den metode 
og den proces Kunde & Co arbejder efter 
er den helt rigtige. Derfor var det oplagt, 
at det igen var Kunde & Co, som skulle stå 
i spidsen for den proces vi nu er igennem 
med Nettó.”
Gunnar Egill Sigurðsson, 
Manager of Retail Operations, Samkaup
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Dolor dersene

700 g 
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TILBOÐ

Brandbog og re-design  
af den visuelle identitet 

Opgave: Definition af ny strategi med en skarpere position og koncept for Nettó rettet  
mod kernemålgrupper. 
Løsning: Udvikling af ny strategi og revitalisering af Nettó brandet.
Resultat: Den nye position er blevet forankret blandt medarbejderne og er igang med  
at blive implementeret i alle Nettó butikker.



Én stærk 
brandfortælling 
og ambassadør til Puori
Puori udvider sin kundesegmentering og går fra at være 
en niche-spiller til at blive et premium brand med en 
større appel i markedet for kosttilskud. 

Om Puori: Danske Puori producerer kosttilskud baseret på rene og  
naturlige ingredienser af højeste kvalitet. Siden grundlæggelsen i 2009  

har missionen været at gøre det lettere at leve en sund og balanceret livsstil.  
Puori kæmper for at indføre større gennemsigtighed og øget fokus på  

“clean labeling” i markedet for kosttilskud. 

Opgave: Udvikling af kommunikationskampagne, som kunne forklare forbrugerne, 
hvorfor det er vigtigt at vælge rene og naturlige kosttilskud og samtidig bruge Puoris 
nye brandambassadør, Helena Christensen.
Løsning: Skræddersyet markedsanalyse på tværs af Sverige, USA og Danmark,  
der identificerede de centrale segmenter for Puori, definition af ny brandfortælling  
og udvikling af kommunikationselementer. 
Resultat: En brandfortælling, der omfavner et større kundesegment, og stor synlighed 
med Helena Christensen som brandambassadør på Puoris tre kernemarkeder. 

Samarbejdet mellem Puori og Kunde & Co begyndte med en kortlæg-
ning af Puoris kunder. Der var vigtigt at få indsigt i de demografiske 
data, men også i de psykografiske - d.v.s. kundernes opfattelser og  
behov. Kunde & Co foretog derfor en grundig markedsanalyse på tværs 
af Sverige, Danmark og USA som tydeliggjorde, hvem Puoris kunder er, 
hvor de er, og hvad de vil have. Analysen viste, at Puori var nødt til at  
bevæge sig væk fra nichemarkedet og udvide deres kundefokus fra 
crossfittere og atleter til en bredere kundeskare. Sammenholdt med  
en stærk forståelse af produkterne og indsigt i generel brugeradfærd  
var det muligt for Kunde & Co at definere en brandfortælling, der  
omfavnede begge kundesegmenter. 

Nyt koncept
En efterfølgende test af kommunikationsretninger slog fast, at de vigtigste 
kundesegmenter foretrak en autentisk fortælling, som handlede om, at 
sundhed ikke kun er det, man indtager, men noget man også selv skal 
arbejde på. Denne indsigt affødte konceptlinjen: “What you put in it,  
is all that counts”. Konceptet og den nye brandhistorie blev essensen for 
Puori-brandet. Samtidig passede det også perfekt med den nye globale 
ambassadør for Puori, supermodel og fotograf Helena Christensen. 

Vi skulle have vores grund- 
fortælling på plads og hjælp til  

at kommunikere et svært budskab.  
Kunde & Co var det rigtige valg for os, 
fordi de forstod at tilpasse deres proces, 
analyse og kampagne til vores behov. 
Projektet har været båret af god dialog  
i stedet for en monolog, og jeg tror på,  
at udfaldet vil styrke vores brand.”
Tina Marie Nielsen, Director, Brand Marketing, Puori

Udvikling af kommunikationsindsatser
Med afsæt i analyserne udviklede Kunde & Co en række forskellige 
kommunikationselementer. Herunder en social media playbook,  
kampagne-skabeloner og indhold til sociale medier, der alt sammen 
matchede Puoris nye brandhistorie og identitet. Dertil udviklede  
Kunde & Co et kommunikationshierarki, som Puori og deres  
brandambassadører – og heriblandt Helena Christensen – kan  
anvende på forskellige måder. Det betyder, at Puori kan kontrollere  
deres brandfortælling og samtidig give ambassadørerne individuel  
udtryksfrihed. 

ProduktbrochureSocial post



Tyske Amoena er pioner bag silikonebrystformen og verdens førende 
inden for bryst- og delproteser. Siden 1975 har virksomheden støttet 
kvinder med asymmetriske bryster – enten fra naturens side eller efter 
operation (lumpektomi og mastektomi). Men Amoenas salg af delproteser 
afspejlede ikke antallet af brystbevarende operationer. Det vil sige, at 
kvinderne enten var uvidende om produkterne eller valgte billigere  
alternativer som sokker eller syntetiske BH-indlæg. Så hvordan oplyser 
man forbrugerne om fordelene ved delproteser på en appellerende 
måde? Den udfordring fik Kunde & Co æren af at løse.

Flere målgrupper – ét koncept
Før samarbejdet med Kunde & Co afhang markedsføringen af Amoenas 
delproteser primært af forhandlerne og foregik gennem forskellige  
koncepter – ét der var rettet mod forhandlerne og et andet, der var rettet 
mod forbrugerne. En tilgang, som viste sig ikke at fungere tilstrække-
ligt, og som forvirrende mere end det gavnede. Derfor identificerede 
Kunde & Co, på baggrund af både medarbejder-, forbruger- og forhandler- 
interviews, de vigtigste byggesten til et koncept, der både virker på 
tværs af flere målgrupper, og som henvender sig direkte til forbrugerne. 

Mindre er mere
Baseret på de indsigter, der blev indsamlet gennem kvalitative inter-
views, var det tydeligt, at den nuværende måde at omtale delproteser 
ikke var tiltalende; tonen var for klinisk, teknisk og egenskabsdrevet.  

Fra kosmetisk fiks
til personlig triumf
Amoena udnyttede ikke sit fulde potentiale, indtil Kunde & Co 
anbefalede et mere simpelt og meningsfuldt udtryk.

Annoncer

Om Amoena: Tysk markedsleder inden for bryst- og delproteser i silikone. 
Amoena blev grundlagt i 1975 og sælges i dag i 60 lande verden over, hvor  

Amoenas produkter hjælper mere end en halv million kvinder. Virksomheden  
er kendt for sin høje kvalitet og innovative standard. 

Opgave: At gøre produktkategorien for delproteser mere appellerende og  
nemmere at forstå. 
Løsning: Personlige historier fra rigtige kvinder, der fortæller om den store  
forskel selv den mindste brystprotese gør.
Resultat: En ægte og emotionel fortælling om Amoenas produktkategori,  
som virker efter hensigten.

Feel free with a comfortable 
breast shaper for a full 

and active life

MY BODY,
MY JOURNEY

Michaela 
Mother of two, avid skier, hiker  

and two-time cancer survivor

Having uneven breasts is quite common, especially after breast cancer surgery. And this 
asymmetry may affect your physical and mental well-being. At Amoena, we are committed 
to helping women feel confident, no matter the size or shape of their breasts. That’s why 
we’ve created a wide range of high-quality breast shapers.  

Made of natural, soft silicone, with breakthrough temperature-equalizing technology, 
Comfort+, Amoena breast shapers give you the perfect fit you deserve, without sacrificing 
all-day comfort. The result is a smooth, symmetrical silhouette that helps you feel more 
free, supported and confident. 

Read more about Amoena breast shapers, and find your local dealer, at amoena.com

Feel free with a comfortable 
breast shaper for a natural 

look and feel 

MY BODY,
MY APPETITE 

FOR LIFE

Having uneven breasts is quite common, especially after breast cancer surgery. And this 
asymmetry may affect your physical and mental well-being. At Amoena, we are committed 
to helping women feel confident, no matter the size or shape of their breasts. That’s why 
we’ve created a wide range of high-quality breast shapers.  

Made of natural, soft silicone, with breakthrough temperature-equalizing technology, 
Comfort+, Amoena breast shapers give you the perfect fit you deserve, without sacrificing 
all-day comfort. The result is a smooth, symmetrical silhouette that helps you feel more 
free, supported and confident. 

Read more about Amoena breast shapers, and find your local dealer, at amoena.com

Doro 
Fitness enthusiast, amateur chef  

and two-time cancer survivor

Feel free with a comfortable 
breast shaper for a full 

and active life

 MY BODY,
MY MOVE

Rosarie 
Psychotherapist, tai-chi enthusiast  

and two-time cancer survivor

Having uneven breasts is quite common, especially after breast cancer surgery. And this 
asymmetry may affect your physical and mental well-being. At Amoena, we are committed 
to helping women feel confident, no matter the size or shape of their breasts. That’s why 
we’ve created a wide range of high-quality breast shapers.  

Made of natural, soft silicone, with breakthrough temperature-equalizing technology, 
Comfort+, Amoena breast shapers give you the perfect fit you deserve, without sacrificing 
all-day comfort. The result is a smooth, symmetrical silhouette that helps you feel more 
free, supported and confident. 

Read more about Amoena breast shapers, and find your local dealer, at amoena.com

I stedet udviklede Kunde & Co en simpel ramme for kommu-
nikationen, som fokuserede på fordelene ved at bruge delpro-
teser – og samtidigt blev hver fordel understøttet af en række 
fakta. Det viste sig, at forbrugerne følte sig mentalt påvirket af 
selv den mindste asymmetri, og derfor udviklede Kunde & Co 
et koncept for Amoena, som løfter produktet fra at fungere 
som en kosmetisk rettelse af asymmetri til at symbolisere en  
personlig triumf for kvinder, der har overlevet brystkræft. 

Det kreative koncept
“My body my …” blev konceptlinjen, som skulle bruges til at 
fortælle personlige historier om forskellige kvinder, der har 
overlevet brystkræft, og som nu har genvundet deres selv- 
tillid. Konceptlinjen understøttes af en række stærke por-
trætter af kvinder, som ubesværet kan leve deres liv, fordi  
Amoenas delproteser både ser naturlige ud og samtidigt 
giver perfekt støtte og komfort. Kunde & Co aktiverede 
konceptet både gennem BTC- og BTB-elementer – offline 
såvel som online.

Resultatet
I dag arbejder Amoena med en let afkodelig kommunika-
tionsramme og et simpelt koncept i øjenhøjde for at  
markedsføre og sælge deres delproteser. 

Produktkatalog



Kaffemarkedet vokser hurtigt, men det gør konkurrencen mellem de 
forskellige virksomheder også. Nogle prøver at differentiere sig ved at 
sige, at de tilbyder den bedste kvalitet i koppen, og andre hævder, at de 
laver de bedste maskiner. Men for Frankie Coffee Systems er det blot to 
sider af samme sag, og derfor indtager Franke Coffee Systems med sin 
nye kampagne “It’s all about the moment” en helt ny og unik brand- 
position: som leverandør i skabelse af inspirerende og givende kaffe- 
oplevelser. En kundefokuseret brandposition, der fungerer godt på 
tværs af alle de segmenter Franke Coffee Systems er i: fra hoteller og  
restauranter over kaffebarer og dagligvarebutikker til to-go- 
restauranter og arbejdspladser. 

Stor analyse leder til unik strategi
Første skridt i udviklingen af det nye brand bød på en grundig research 
og analyse. I alt gennemførte Kunde & Co 20 dybdegående interviews 
med salgsansvarlige fra hele verden. Det bidrog til at identificere  
centrale globale trends, relevante beslutningstagere, kunderejser, 
touchpoints og behov. Et klart resultat af undersøgelsen var, at kvalitets- 
kaffe ingen betydning har for kundeoplevelsen, hvis ikke det bliver  
leveret med den ekspertise, som kunderne – og deres kunder – forventer. 
Det gør sig gældende både i forhold til leveringstidspunkter, mængder 
og innovation i kategorien. Det var en central indsigt, der gjorde sig  
gældende for alle de vigtige segmenter, og derfor er den nye strategi for 
Franke Coffee Systems baseret på en partnerskabstilgang: En partner, 
der tilbyder pålidelighed hele vejen rundt: fra en konstant høj kaffe- 
kvalitet til levering og servicering af maskiner med lang levetid samt 
god kundeservice. 
 

Et koncept bygget om kundeoplevelser
Konceptet “It’s all about the moment” handler om alle de situationer og 
øjeblikke, som Franke’s kunder har i deres forretning, og hvordan 
Franke kan give kunden mulighed for at skabe gode kundeoplevelser  
og forretningsværdi. Det er derfor, at den nye kampagne siger: “It’s all 
about the moment.” “It’s all about the moment when restaurants can 
focus on the final detail instead of the coffee machine”. Det flyttede  
fokus fra at være på produkt til kunde. Hvilket skabte en bredere og 
mere tiltalende kampagne og brandposition, og ikke mindst et koncept, 
der kan være og er målrettet mod alle kundesegmenter. 

Total make-over af brandet
Brandprojektet inkluderede en ny visuel identitet, print og digitale  
bannerannoncer på flere sprog samt en brandfilm til alle relevante 
kundesegmenter, fem forskellige segmentbrochurer, diverse give- 
aways, design til PowerPoint, brochurer og en flyer til intern kommuni-
kation. Derudover afviklede Kunde & Co workshops med Franke’s  
sælgere for at forankre det nye brandkoncept. Efter en succesfuld start 
er udviklingen af en ny hjemmeside for Franke Coffee Systems nu i fuld 
gang. Denne er baseret på de forskellige kundesegmenter og de kunde-
rejser, som operationelle og strategiske beslutningstagere går igennem. 
De forskellige elementer skaber tilsammen en komplet brand make-
over for Franke Coffee Systems, som gør, at de i dag er mere end en  
producent af kaffemaskiner – de er en stærk partner, som muliggør 
succes for alle deres kunders forretninger.

En god kundeoplevelse 
skal sælge kaffemaskiner
Franke Coffee Systems er en af verdens førende leverandører af fuldautomatiske 
kaffemaskiner. Men i et marked præget af lav differentiering mellem  
konkurrenterne var der brug for et nyt innovativt brand. Franke Coffee Systems 
flytter sin brandposition fra produktfokus til kundefokus med en ny kampagne  
og brandstrategi udviklet af Kunde & Co. 

Opgave: Udvikling af et stærkt koncept, historie og visuel brandidentitet for Franke 
Coffee Systems, der positionerer virksomheden på en unik og differentieret måde. 
Løsning: Udvikling af brandkonceptet “It’s all about the moment” og tilhørende  
brandidentitet og implementering på alle kommunikationskanaler. 
Resultater: Det nye brandkoncept til Franke Coffee Systems har fået en god modtagelse 
internt og er nu lanceret på tværs af kanaler, markeder og kampagner.

Om Franke: I mere end 100 år har Franke Group stået for innovation,  
enestående design og Schweizisk kvalitet til private hjem og professionelle køkkener. 

Koncernen har hovedsæde i Schweiz og beskæftiger mere end 9,000 medarbejdere  
globalt. Franke Coffee Systems er en ud af fire divisioner.

IT’S ALL 
ABOUT

THE 
MOMENT

when you can focus on the final detail
 instead of the coffee machine.

Konceptfilm

Segmentbrochurer



Stærke brands formår at samle interne og eksterne interessenter 
om de samme værdier og mål. De har kort sagt en stærk 
Corporate Religion, som danner grundlag for alt, hvad de gør.

Kunde & Co består af kompetente specialister og holister. 
Vi er samlet under ét tag – og sammen kombinerer vi strategisk 
rådgivning med sprudlende kreativitet for at skabe løsninger,  
der giver stærke og mærkbare resultater for vores kunder. 

Det er Kunde & Co’s overbevisning, at et stærkt brand er et 
værdifuldt aktiv, som ledelsen kan bruge til at give virksom-
heden en klar retning i forhold til, hvilken brandposition 
den ønsker at eje, og hvilke værdier og handlinger der skal 
prioriteres for at opfylde målsætningen.

Vores filosofi er beskrevet i Jesper Kundes internationale 
bestseller-bøger “Corporate Religion” og “Unique… now or 
never”. Bøgerne handler om, hvordan virksomheden ved at 
identificere og udvikle de rationelle og emotionelle værdier, 
som er vigtige “business drivers”, kan skabe en brandstrategi, 
der sikrer virksomheden en stærkere markedsposition.

Balancen mellem internt og eksternt
For at udvikle en stærk brandposition må virksomheden 
finde den rigtige balance mellem interne og eksterne  

interessenters oplevelse af brandet. Det sker ved at identifi-
cere begge gruppers nuværende billede af brandet og ved at 
kombinere denne viden med indsigter om, hvilke mulige 
positioner der er realistiske og attraktive for virksomheden 
at arbejde hen imod.

Med dette bliver virksomheden i stand til at formulere en 
samlet og troværdig fortælling om brandet, som kommuni-
kerer den retning og den position, virksomheden ønsker at 
eje. Det udtrykkes gennem et sæt af værdier og mål, som 
interne og eksterne interessenter kan samles om, og som 
danner grundlag for formuleringen af de handlinger og 
holdninger, som virksomheden skal prioritere for at vinde 
den ønskede position. 

I mere end 20 år har Kunde & Co arbejdet med integreret 
markedsføring. Det gør vi for at hjælpe vores kunder med at 
markedsføre deres brand konsistent på tværs af alle brand 
touchpoints og grænser. Vi gør brandoplevelsen mangfoldig 
og gennemslagskraftig ved at udnytte kanalerne til dét, de 

hver især er gode til – og vi hjælper vores kunder med  
prioriteringer og fravalg for at optimere marketingmikset  
og opnå de bedst mulige resultater for virksomhedens  
forretning og brandposition inden for det givne budget.

En unik filosofi  
skaber forskellen

Integreret  
markedsføring  
sikrer konsistens 
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MISSION

ORGANISATION 

KOMMUNIKATION 

PROFIL   

PRODUKT

Virksomhed Kunden

Historie, vision 
og mission

Intern værdi
og kultur

Eksterne 
brandkarakterer Positionering

HVOR KOMMER 
VI FRA, OG HVOR 
SKAL VI HEN?

HVILKE VÆRDIER 
OG HOLDNINGER 
KAN FÅ OS DERHEN?

HVAD SKAL 
KUNDERNES 
OPLEVELSE VÆRE, 
NÅR DE MØDER OS?

HVILKEN POSITION 
VIL VI EROBRE?



 
Kommunikation hjælper 
dig til at opnå den ønskede 
værdiposition i markedet

Med corporate branding  
kan du definere og udvikle 
dit brand, så det bliver unikt

Brand value
positioning

Brand-
arkitektur

Brand- 
platform

Brandstrategi

Corporate  
koncept

Målgruppe- 
segmentering

Corporate
story

Brandanalyser  
og -indsigter

Value  
proposition

Vi identificerer, udvikler og
beskriver brandpositioner med højt 

forretnings- og vækstpotentiale.

Vi udvikler brandsystemer,  
der hjælper virksomheden med  
at udnytte værdien af sit brand 

til at styrke sin samlede 
markeds position.

Vi beskriver fundamentet og de 
elementer, som brandpositionen 
skal baseres på, herunder brand- 

essensen, brandværdier og  
brandets personlighed.

Vi udvikler strategier for at  
finde frem til, hvilke initiativer  

virksomheden skal iværksætte for at 
vinde den ønskede brandposition  

og skabe vækst.

Vi udvikler et corporate koncept, 
der beskriver virksomhedens 

værdiposition, og hvordan den 
skal komme til udtryk internt og 
eksternt for at drive brandet og  

 virksomheden fremad.

Vi identificerer de vigtigste og  
mest værdifulde kundesegmenter, 

som virksomheden bør målrette  
sine aktiviteter mod og udvikler  

go-to-market strategier,  
som sikrer, at virksomhedens  

brandhistorie kommer ud.

Vi formulerer virksomhedens  
fortælling og illustrerer, hvordan 

den skal kommunikeres.

Vi tilrettelægger og designer tests, 
udvikler stimuli og analyserer 
data for at få indsigter og facts 
frem om brandet, markeds- 

posi tioners attraktivitet og frem-
tidige muligheder for brandet. 

Vi beskriver de fordele, som 
kunderne kan forvente at få som 
udbytte, når de køber virksom-

hedens produkt eller løsning. 

Logo
Vi designer logoer, der 
hjælper folk med at iden-
tificere virksomheden  
eller brandet gennem det 
grafiske design i rene  
former, symboler, firma-
navne, varemærker,  
forkortelser mv.

Vi udvikler corporate visual 
identities, som sikrer, at 
virksomheden og brandet 
fremstår konsistent på tværs 
af brand touchpoints, og  
beskriver og illustrerer  
de grafiske regler i et let  
forståeligt sprog. 

CVI

Vi udvikler og producerer 
relevant indhold til sociale 
medier, som passer til den 
overordnede brandstrategi, 
og sikrer en optimal distri-
bution på tværs af kanaler 
ift. det aftalte media spend. 

Indhold til  
sociale medier

Corporate 
film 
Vi udvikler og producerer 
corporate film, som positio-
nerer virksomheden og 
kommunikerer de værdier, 
der er unikke for brandet, så 
der bygges en følelsesmæssig 
relation til målgruppen.

Corporate 
brochure
Vi udvikler og færdiggør  
corporate brochurer, som på 
en engagerende vis sætter  
fokus på virksomhedens  
historie, karakteristikas og 
fordelene ved dens løsninger 
og produkter. 

Brandbøger  
og manualer
Vi beskriver og illustrerer 
alle de elementer, som  
danner grundlag for et  
brand og dets attraktivitet, 
herunder mission, vision, 
løfte, brandværdier, brandets  
personlighed og målgrupper. 

Vi udvikler koncepter og 
materialer, der hjælper 
virksomheden med at 
forankre brandet internt, 
engagerer medarbejderne 
og samler organisationen 
omkring samme historie, 
værdier og vision.

Intern  
forankring

Vi designer corporate  
websites for at understøtte 
virksomhedens overordnede 
brandhistorie og position 
samt for at sikre en stærk  
digital tilstedeværelse.

Corporate 
websites

Let’s realize the potential  
of this amazing world
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