
Fisk, fisk og mere fisk



ORANGE elevator

• Lille virksomhed med 5 faste medarbejdere i Kbh (plus 8-10 eksterne)


• Undervisning - værksteder og workshops


• Praktisk hjælp - kommunikation og marketing


• Strategi - planer for private- og offentlige kunder



Jeg ved det godt…

• at I laver salg og marketing kl. 22 - fordi I ikke har mere tid

=



Min eneste formål er at I skal tjene penge

ORANGE elevator arbejder hver dag med disse udfordringer, så I kan bare 
spørge løs - vi har set det meste


Mine slides er virkelig grimme fordi der er mange foto af store fisk, glade mænd 
i grimt tøj m.m. 




Udgangspunktet



Balance mellem tilbud og pris

• Hvis det er for dyrt for målgruppen køber de det ikke - hvis det er for billigt 
tror de det er dårligt 

TILBUD PRIS



Folder-land

• Det møder kunderne i dag


• Det er voldsomt 


• Det har begrænset effekt


• Det er pisse kedeligt


• Det kan I gøre bedre



Kunderne læser blogs, artikler m.m. 



Salg og marketing

Udgangspunktet er noget “særligt”



Hvad gør dit koncept til noget særligt

• Det eneste I skal tale om i jeres salg og marketing (points of difference) JA TAK


• Kunder fatter godt at I er søde og erfaring med fiskeri (points of parity) FORBUDT 


• Hvis du ikke selv ville købe det så vil dine kunder nok heller ikke. GOD REGEL



EFU

Hvorfor skal kunderne have jeres produkter?

Udbytte
EFU

Fordele

Egenskaber



Det er ikke sexet, men det virker...

Egne  
medier

Fortjente 
medier

Købte  
medier

Hjemmesiden 
Visitkort 

Nyhedsbrev 
m.fl. 

PR 
Facebook 

Ambassadører 
m.fl.

Messer, 
Annoncer 
Google 

m.fl. 

• og det langt billigere end bare at købe reklamer



Forudsætning at kunderne kan finde jer

Google, Google og Google fokus



Når jeg ser på Google (=muligheder)



Vigtigt at kunderne forstår hvordan de køber det

Call to action, Call to action og Call to action (Call to action = hvad fanden vil 
du have mig til at gøre nu?)



Gør det godt

• Vigtigt at jeres hjemmeside er god


• Hotel Fjordgården gør det godt


• Nemt at forstå for mig


• Ser godt ud


• God navigation


• Let at købe noget (book værelse)


• m.m. 



Gør det mindre godt men…



Billeder og film

• Sig det med billeder og/eller film


• Det er sjovt og giver liv


• Mange ord er forbudt


• (Husk rettigheder)


• m.m.



Sociale medier

• Det kan sælge…


• Det er relevant med jeres oplevelser


• Instagram er også relevant


• Det kræver tid 


• Og penge (boost, dark posts m.m.)


• m.m. 



Om nogle år kan I være dem her :-) 



Mail Chimp er et fedt værktøj til at opbygge flotte nyhedsbreve 

- og det er drag n’ drop



PR sparker røv

Med en struktureret indsats 
åbner PR døre, du ikke troede 
muligt. 
 
“Gratis omtale” er ikke gratis - 
men det er en tredjepart der 
omtaler dig = Guld værd.



PR eksempel: Rent a Cow

Hej Kasper, 
  
Jeg vil blot sige tak for samarbejdet indtil videre. Jeres gode tips har bl.a. resulteret i: 
  
·         Artikel på dr.dk – som de delte med offentligheden på deres Facebook side 
·         Forsideartikel samt stor artikel inde i avisen LandbrugØst 
·         Interview med P4 Sjælland on air 
·         Interview med Radio Køge 
·         Online og print artikel i NordvestNyt (SN) 
·         Artikel I LandbrugsAvisen (landsdækkende) 
·         Raportage på TV Øst 
·         Online og print artikel i Hørsholm/Rudersdal avisen (SN) 
·         m.fl. 
  
Og torsdag har jeg en aftale med Vestegnen (SN) J 
  
Denne omtale er på baggrund af kun 2-3 pressemeddelelser efter jeres anvisninger! Tak for det!! 
  
Omtalen har betydet et gevaldigt boost i kendskabet til Rent a Cow – og så har der været stor efterspørgsel på vores naturkød. Der er kun 3-4 kvæg tilbage… 
  
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer fremover. 
  
Med venlige hilsner 
Jonas Henriksen

http://dr.dk/


Samarbejder - vigtigt for jer

• Grundlæggende to typer samarbejdspartnere der kan bruges som kanal  

Hjerne

De tjener penge på jer eller 
det er deres job/interesse at hjælpe jer 

(gofishing.dk, fluer.dk,  
Ringkøbing Fjord Turisme,  

sommerhusudlejere  
og mange flere…)   

Hjerte

De vil gerne hjælpe jer eller  
ønsker at være gøre en forskel 

(interesse-forum,  
brancheforening, din fætter har  

et hotel og mange flere…) 

http://gofishing.dk
http://fluer.dk


Anbefalinger

Vi arbejder typisk med to slags: “Online reviews”og “Ambassadører” 



Online reviews

• Tripadvisor 


• Facebook


• booking.com/hotels.com


• m.fl. 

http://booking.com/hotels.com


God råd om 
“reviews”

• Det er vigtigt


• Det forsvinder ikke 


• Det er mærkeligt 


• Det er ikke personligt


• Det skal håndteres



Ambassadører

• Forskel på loyalitet og ambassadører


• Ingen lighed mellem højt forbrug og 
ambassadører


• I har ret få ambassadører


• Ambassadører kan gøre en stor forskel


• Brug tid og penge på ambassadørerne


• Det er super svært for de har ikke noget 
skilt i panden hvor der står 
“ambassadør”



Ambassadører er det vigtigste I har

• ORANGE elevator kan godt lide Sebastian, men vi er vilde med Lisbeth 

Han betaler…

Han betaler regninger 
Han har aldrig købt noget  

Han skal kunne lide os 

(Lidt unfair for han har faktisk talt pænt 
 om os til andre turistchefer)  

  

Hun bestemmer…

Hun er sød at arbejde med  
Hun bestemmer om det bliver os næste gang 

Hun købte noget første gang 2 år efter vi mødte hinanden  
første gang 

(Jeg ved hun har sagt noget pænt om os for  
vi har fået andre jobs hvor hun blev nævnt) 



Skab mindeværdighed

• Hvad vil vi gerne have kunden 
husker os for?


• Det behøver absolut ikke være 
‘stort’ - nogle gange sker det 
uventet.


• Det børn husker allerbedst fra 
Legoland er fritterne.



Tak!


