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Hvad er jeres behov?

Det spørgsmål er udgangspunktet for alle vores projekter. Her er et overblik over vores kompetenceom-
råder. Vi har uddybet ydelserne på de næste sider – i vores analog katalog.
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Kommunikation og 

skriverier



Analog er et kommunikationsbureau med en dyb overbevisning om, at i vores digitale virkelighed er mere 
kommunikation ikke nødvendigvis bedre kommunikation. Vi tror på, at der er behov for at kommunikere 
med  et klart udtænkt formål og strategi. Og det gør vi kun effektivt, hvis vi udarbejder kommunikations-
fundamentet analogt, før vi sætter strøm til med de mange digitale muligheder. Det er konceptet for vores 
tilgang til kommunikationsarbejdet.
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I Analog har vi fokus på de kreative ideer og er garant 
for, at vores leverancer skaber resultater.  Vi tør træffe 
de nødvendige beslutninger, der tager resultatet til et 
højere niveau. Vi tror på, at den bedste måde at styrke 
jeres organisation og skabe den langsigtede udvikling 
sammen, er ved at inddrage jer i processen. Vi sørger 
for at holde os konstant opdaterede på trends, 
teknologier og tendenser i branchen, så I kan fokusere 
jeres tid på jeres spidskompetencer.
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Analog som
kommunikationspartner

Hos Analog er vi klar som jeres kommunikationspartner. Med os får 
I én samarbejdspartner til alle jeres kommunikationsopgaver. Én 
partner uanset hvad I har brug for. Det er jeres sikkerhed for, at I får 
en leverandør, som faktisk har indgående kendskab til jeres brand hver 
gang og at I får den samme høje kvalitet ved hver eneste leverance. 
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Jeres brand er summen af de unikke egenskaber, som definerer jer. 
Vi hjælper virksomheder og personer med at definere deres brand og 
formidle deres fortælling, så I tiltrækker målgruppens opmærksomhed.  

Content branding Vi hjælper virksomheder med at skabe indhold til digitale medier, som 
skiller sig ud i den evige strøm af information. Kunsten er at gøre jeres 
budskaber og kommunikation letforståelig og enkel, uden fortællingen 
bliver banal og ligegyldig. 
Vi skaber fængende indhold med konstant fokus på brandets strategiske 
målsætning, og med en stor forståelse for sociale medier, hvad målgrupper 
værdsætter, og hvordan indhold skal formuleres og udformes for at 
ramme rigtigt.

Employer branding Når I ønsker at styrke jeres image som en attraktiv arbejdsplads og  
tiltrække de rigtige kandidater, kan vi hjælpe med jeres strategiske 
medarbejder kommunikation. Vi rådgiver og leverer ydelser indenfor 
employer branding, uanset om I ønsker at finde jeres kernefortælling, 
definere jeres EPV, optimere jeres karriereside, eller udvikle en specifik 
kampagne. Bodil har erfaring med at udvikle og eksekvere employer 
branding strategier og kampagner fra start til slut, som sætter 
medarbejderne i centrum. Vi udvikler en tilgængelig handlingsplan til jer 
med koncept, budskabsbank og overvejelser om kanaler. 

Personlig branding Analog rådgiver om personlig branding, og hvordan du bedst definerer og 
formidler dit personlige brand så det fremstår skarpt og stærkt på digitale 
medier.  Vi tilbyder personlig rådgivning og vejledning om din unikke 
tilstedeværelse online, samt assistance med udvikling og produktion 
af indhold, f.eks. LinkedIn profiltekster, infografik, korte videoer og 
animationer.

Branding



Definition af employer brand

Analog udvikler og opbygger det samlede employer brand samt brand kommunikations 
budskaber og strategi.

Inkluderer: 
• Research blandt interne og eksterne målgrupper
• Målgruppe-, markeds- og konkurrentanalyse
• Strategi for markedspositionering og kommunikationsindsats
• Udvikling af kernefortælling 
• Budskabsbank med tekster til at styrke brand image 

Priser fra 30.000 DKK

Opdatering af karrierehjemmeside

Styrk jeres karriereside for at tiltrække flere kandidater.

Inkluderer: 
• Budskabskoncept
• Copy-writing af tekster 
• Interviews med medarbejdere til opbygning af ”Mød medarbejderne”-historier
• Visuelt content til at styrke jeres professionelle udtryk
• Søgemaskineoptimering

Priser fra  12.000 DKK

Personlig branding forløb

Personligt vejledningsforløb i opbygning og vedligeholdelse af personligt brand.

Inkluderer:  
• Indledende interview
• Copy-writing af tekster til LinkedIn profil
• Hjælp til opbygning af profil
• Rådgivning i optimal online tilstedeværelse og netværksarbejde på LinkedIn
• Personlig plan for tilstedeværelse

Priser fra 2.500 DKK
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Eksempler på Analog leverancer
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Vi tror på, at ens digitale tilstedeværelse skal være konsistent på tværs 
af kanaler og centrere sig om fængende indhold, der reelt rammer jeres 
målgruppers interesser. Vi arbejder med brands på sociale medier fra 
den strategiske målsætning til den daglige drift.

Digital strategi

Vi udvikler sammenhængende 
kommunikationsstrategier på 
tværs af målgrupper og digitale 
kanaler, der matcher jeres forret-
ningsudvikling og vækst.

Strategien vil tage udgangspunkt 
i jeres eksisterende digitale til-
stedeværelse, og være tilrette-
lagt til at opnå fastsatte KPI’er. 
Strategien vil også indbefatte 
en langsigtet aktivitetsplan for, 
hvordan målene skal udføres i 
praksis.

Indholdsstrategi- og 
plan 

Vi udformer indholdsstrategier 
og indholdsplaner for de speci-
fikke aktiviteter, der skal foregå 
på hver af jeres digitale kanaler. 
En indholdsplan vil rumme en 
udførlig oversigt over alle plan-
lagte posts og det indhold de 
skal rumme, som alt samme vil 
være tilrettelagt til at bidrage 
mod indholdsstrategiens mål.

Drift af sociale 
medier 

Vi producerer indhold til socia-
le medier og sørger for at føre 
posts ud i livet efter en skema-
lagt indholdsplan. Udover de 
planlagte posts varetager vi også 
dialogen med følgere på sociale 
medier. En anden vigtig del af 
denne drift er det løbende må-
linger vi laver, for at evaluere på 
indsatstens resultater.

Digital tilstedeværelse
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Eksempler på Analog leverancer

Indholdsstrategi

En strategi for jeres kommunikation på tværs af digitale kanaler 

Inkluderer: 
• Definition af mål og succeskriterier for indsatsen
• Indholdskoncept og kampagne til sociale medier
• 3 måneder content plan målrettet definerede mål 
• Test og evaluering af indsats

Priser fra 9.000 DKK

Opbygning og drift af SoMe profil

Et månedligt abonnement for drift af social medie indsats

Inkluderer: 
• Månedlig content plan målrettet definerede mål 
• Medarbejder, der er tilstede ved events og tager billeder 
• Udvikling af visuelt content og tekster
• 20 timers drift, upload og dialog på sociale medier månedligt 
• Løbende evaluering på engagement og resultater

Priser fra  6.000 DKK
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Analog assisterer med design og layout af grafiske 
elementer, infografik, rapporter m.v. til hjemmesider, 
digitale medier, annoncer og præsentationer. 

Analog har kompetencer til at opbygge en hjem-
meside fra bunden i CMS-systemet Wordpress. Vi 
tilbyder også at udføre en analyse af jeres hjemme-
side for at optimere og forbedre jeres nuværende 
hjemmeside og dens brugeroplevelse. 

Analog kan hjælpe med design og produktion af visuelt indhold til 
hjemmesider, print og sociale medier. Vi har fokus på udvikling af stærke 
digitale koncepter og en skarp visuel linje i vores design og indhold. 

Analog har stor erfaring med opbygning af 
præsentationer i Prezi, Prezentor og PowerPoint. 
Vi udfører opgaver med præsentationer lige fra 
konceptudvikling til layout.

Analog vil være ansvarlig som instruktør på alle  
jeres film. Det betyder, at vi vil sørge for idéudvikling, 
storyboards, produktion, og undertekster, efter 
jeres ønsker. 

Grafisk design og layout Hjemmeside

VideoproduktionPræsentationsdesign

Medieproduktion
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Opbygning af hjemmeside

Opbygning af hjemmeside fra bunden.

Inkluderer: 
• 1 hjemmeside med undersider i Wordpress (max. 10 undersider)
• Struktur og sitemap 
• Produktion af tekster til alle sider med fokus på søgemaskineoptimering 
• Udvælgelse og tilpasning af billedmateriale 
• Upload af indhold 

Priser fra 30.000 DKK

Video til digitale medier

Kampagnevideo til promovering på sociale medier.

Inkluderer: 
• Udvikling af idé og koncept
• Storyboard til video
• Planlægning og koordinering af shoot 
• Optagelse
• Redigering og klipning
• Undertekster på DA eller EN 

Priser fra 11.000 DKK

Visuel identitet

Vi skaber en komplet visuel identitet, der giver et unikt indtryk af jeres brand.

Inkluderer: 
• Design af logo
• Farvekoncept, der afspejler jeres brand
• Udvælgelse og evt. indkøb af fonts 
• Definition af kriterier for brug af billeder og grafiske elementer 
• En samlet brandmanual til at understøtte medarbejderne 

Priser fra 22.000 DKK

Eksempler på Analog leverancer
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Vi starter teksterne fra det blanke papir baseret på jeres pitch, eller 
vi kigger jeres tekstudkast igennem for at optimere. Vi er specialister 
i hvilken form og hvilket sprog, der er passende i en given situation for 
at fange modtageren og formidle budskabet optimalt.

Nyhedsbreve + 
udsendelse

Analog tilbyder at skrive og opsætte nyhedsbreve til jeres kunder eller 
medlemmer baseret på indsigt og information fra jeres organisation. 
Vi assisterer med både MailChimp og Apsis til udseendelse af nyhedsbreve.

Artikler og
blogindlæg 

Analog har erfaring med ghost-writing af blogindlæg for ledere og 
virksomheder, og har kompetencerne til at formidle kompleks faglig viden 
til bredere målgrupper. Vi forstår vigtigheden af at sætte os grundigt 
ind i det emne, vi skriver om, så fagligheden kommer i centrum af 
kommunikationen. 

Pressemeddelser Vi skriver pressemeddelelser med klare mål og stærke budskaber. I Analog, 
forstår vi at interagere med pressen og formidler politisk og økonomisk 
kommunikation til offentligheden, så det skiller sig ud. 

Klassiske kommunikationsskriv
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Ghostwriting af blogindlæg

Blogindlæg baseret på viden skaber opmærksomhed og salg. 

Inkluderer: 
• Møde med overlevering af viden
• Tekstudkast baseret på indsigt fra mødet 
• Tilretning og korrekturlæsning 
• Billede eller grafik til indlæg 
• Rådgivning i optimal distribution

Priser fra 3.000 DKK

Drift af nyhedsbrev

Løbende varetagelse af kundekommunikation i nyhedsbreve.

Inkluderer: 
• Planlægning af indhold og budskaber 
• Produktion af tekster
• Opsætning og layout 
• Udsendelse og distribution 

Priser fra 4.000 DKK

Pressemeddelelse

Skab opmærksomhed omkring din virksomhed med en pressemeddelelse.

Inkluderer: 
• Interview om hændelse, nyhed og indhold 
• Udarbejdelse af pressemeddelelse med fokus på ønsket vinkling af historien
• Opsætning efter pressemeddelelsens konventionelle rammer
• Udsendelse til dagspressen 
• Distribution på jeres egne kanaler

Priser fra 2.500 DKK

Eksempler på Analog leverancer
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Med vores kursusudbud kan vi hjælpe jer med at udvikle jeres 
organisation og jeres medarbejdere. Vi tilbyder kurser og træning i 
digitale værktøjer og kompetencer.

Vi har i mange år afholdt LinkedIn kurser i virksomheder og 
organisationer. Vores kurser rummer indsigt i personlig branding, 
teknikken bag LinkedIn, og networking tendenser.
Hvis I ønsker at styrke jeres virksomheds samlede professionelle 
udtryk på LinkedIn, kan vi hjælpe med at strømline og optimere 
jeres medarbejderes LinkedIn profiler. Vi tilbyder fælles kurser, 
personlige vejledningsforløb og hjælp til at skrive on-brand-
profilindhold.  

LinkedIn kurser

Analog er eksperter i at implementere Prezi i organisationer. Vi har 
fokus på hele processen med design, træning af medarbejdere 
og anvendelse til formidling. Med Prezi skabeloner designet af os 
kommer I til at fremstå professionelt og får budskabet stærkere 
ud til jeres publikum.

Prezi

Præsentationsteknik kurset introducerer en række metoder og 
værktøjer til at levere en god præsentation, fx IT, stemmeføring, 
kropssprog, ansigtsudtryk og bevægelse i rummet. Gennem 
kommunikationsmodeller bliver medarbejderne gjort bevidste 
om, hvordan de får publikum ”på krogen”, fastholder deres 
opmærksomhed og øger chancen for, at præsentationen bliver i 
publikums erindring.

Præsentationsteknik kurser

Udvikling af medarbejdere
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LinkedIn kursus

Få indblik i mediets funktioner og interaktionsmuligheder, og hvordan du kan bruge dem til at 
styrke dit netværk og personlige branding.

Inkluderer: 
• 3-6 timers kursus inkl. pauser
• 5-20 deltagere
• Øvelser i at præsentere sig selv, opsætte en fængende profil og tilpasse søgekriterier
• Indsigt i personlig branding
• Vejledning i professionel networking

Priser fra 6.000 DKK

Prezi Next startpakke

Kom godt i gang med at implementere prezi i jeres organisation. 

Inkluderer: 
• Design af Prezi Next tema i din organisations farver
• Tre skabeloner - der matcher jeres behov
• Heldagskursus for op til 20 medarbejdere
• Tre måneders telefonsupport på Prezi

Priser fra 25.000 DKK

Præsentationsteknik kursus

Få de vigtigste metoder til at gennemføre en præsentation.

Inkluderer: 
• 3-6 timers kursus inkl. pauser
• 5-15 deltagere
• Undervisning i argumentation og salgssituationer
• Øvelser i struktureret tilgang 
• Afhjælpning af nervøsitet

Priser fra 6.000 DKK

Eksempler på Analog leverancer
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Team Analog

Mads Svaneklink

Ejer og rådgiver

Mads er vores foredragsholder 
og rådgiver, og er ansvarlig for at 
udføre og levere til vores kunder. 
Han leverer med høj faglig viden, 
og et godt humør.

Bodil Munch Hestbæk

Kommunikationsrådgiver

Bodil er vores digitale histo-
riefortæller. Hun er specialist 
i branding af virksomheder og 
personer – og hvordan bud- 
skaber slår bedst igennem på  
digitale medier.  

Mille Dinesen

Multimediedesigner

Mille er vores digitale assistent, 
og står for de grafiske og digitale 
løsninger for vores kunder. Hun 
leverer materiale som gør det 
nemt at bruge, med et lækkert 
visuelt udtryk.


