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Vi vil altid være på forkant med udviklingen inden-
for alle medier, både trykte og digitale. Derfor har 
vi taget en dosis af vores egen medicin og instal-
leret en ny LEDpylon, som kan vise kvalitets fotos 
og video til bl.a. outdoor annoncering og interaktiv 
skiltning.



OMSTILLINGSPARAT
I et omskifteligt marked hvor kundernes krav og forventninger 
konstant forandrer sig, handler det om agilitet. Det handler om 
at opdage og gribe nye muligheder, og om at omstille sig til at 
agere i en ny virkelighed. 

 Hos Johnsen Graphic Soluti-
ons A/S har vi altid taget ud-
gangspunkt i at løse kundens 

udfordringer. Vi vil gøre det enklere, 
smartere, mere effektivt og effekt-
fuldt. 

For at opnå det, må vi hele tiden opti-
mere vores forretning, så kundernes 
skiftende behov imødekommes. Det 
betyder, at vi i dag har en omfattende 
forretning med flere unikke koncep-
ter og services, som gør os i stand til 
at supportere vores kunders marke-
ting 360 grader rundt. 

Det betyder også, at vi har oplevet en 
betydelig vækst og forandring, der 
ikke alene afspejler sig internt i orga-
nisationen, men også i de produkter, 
vi  kan tilbyde kunderne. 

Vi oplever blandt andet, at produk-
tionen i stigende grad digitaliseres. 
Mange materialer, der tidligere har 
været produceret på mere kræven-
de måder, kan i dag printes digitalt 
og udskæres til en markant lavere 
pris. Med nogle af branchens bedste 
digitale printere og skæreborde er vi 
klar til at løse selv de mest komplek-
se opgaver – hurtigt og effektivt. På 
den måde optimerer vi både marke-
tingbudgetter og ressourcer.

Men det er ikke det eneste punkt, 
hvor vi har tilpasset os kundernes 
omskiftelige behov. Tidens kritiske 
forbruger stiller stadig større krav til 
virksomheders kommunikation og 
service. Derfor har vi opkøbt to nye 
virksomheder – et reklamebureau  
og et webbureau – fra  henholds  vis 

Viborg og Randers, og vi er nu endnu 
bedre klædt på til at rådgive om ef-
fektive og stærke kommunikations-
løsninger on- og offline.

Velkommen til et Update med sene-
ste nyheder og inspirerende cases 
fra Johnsen Graphic Solutions A/S.

Steen Johnsen
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De udfordrende vilkår på marke-
det har betydet, at vi er blevet helt 
skarpe på vores kernekompeten-
cer og har udviklet forretningen, 
så vi fuldt ud imødekommer vores 
kunders skiftende behov. Nu er vi 
en top-moderne grafisk virksomhed, 
med fullservice trykkeri og print-

center, reklame- og webbureau, et 
unikt retailkoncept og specialtil-
passede firmagaveløsninger. Vi er 
de eneste i Norden, der tilbyder så 
mange sammenhængende kommu-
nikationsydelser under samme tag. 
Det gør os til en stærk samarbejds- 
partner, som har indsigt i virksom-

heders behov for alt fra værdiskaben-
de strategier og produktion af høj-
kvalitets tryksager, til distribution af 
diverse marketing- og instoremateri-
aler. Vi kan hjælpe hele vejen rundt 
om din markedsføring. 

Nordens eneste 

360° 
marketing support! 
Trykkeribranchen er i rivende udvikling! Det er umiddelbart en påstand 
de fleste vil rynke på næsen over, for branchen har været ramt af ned-
skæringer og hård konkurrence fra udenlandske udbydere. Trods det, 
oplever vi hos Johnsen Graphic Solutions vækst ved at se nye muligheder. 
 

@
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TRYKKERI OG PRINT 
GRAFISK PRODUKTION I ABSOLUT VERDENSKLASSE

Optimering er et nøgleord for de fleste virksomheder. Derfor har vi løbende 
investeret i print- og trykkeriudstyr, der kan overgå de fleste forventninger. 
Både digital og offset produktionen har kapacitet til ekstrem stor volumen og 
fleksibilitet, der kommer vores kunder tilgode økonomisk. Vi gør det muligt 
at omkostningseffektivisere på tværs af materialer og oplag, men det burde 
man også forvente af verdens mest avancerede udstyr. Til gengæld er det 
ikke en selvfølge, at man også får lagerkapacitet og logistik med i løsningen. 
Men det synes vi. Derfor tilbyder vi opbevaring og forsendelse af alle marke-
tingmaterialer. Det kan mærkes på kundernes bundlinie.

REKLAME- OG WEBBUREAU  
ALT FRA STRATEGI TIL EKSEKVERING AF  
VÆRDISKABENDE KAMPAGNER

Vi leverer komplette grafiske løsninger: Fra anlyse, idé- 
og konceptudvikling til kreativ eksekvering på alle plat-
forme og medier. Vi skaber kundetilpassede, effektive 
kommunikationsløsninger, der er relevante, anderledes 
og fremtidssikrede – og som altid bygger på indsigt. 
Med stærke kompetencer indenfor digital kommunika-
tion kan vi hjælpe med alle former for on-line annonce-
ring, websites, samt diverse portalløsninger og digitale 
værktøjer. FIRMAGAVER OG REKLAMEARTIKLER 

OMFATTENDE SORTIMENT OG EFFEKTIVE 
ONLINE LØSNINGER

Hos os finder du et bredt sortiment af firmagaver 
til enhver anledning, fra personalejulegaver til re-
ceptionsgaver. Med klassiske danske designpro-
dukter, et unikt udvalg af vin og delikatesser og 
meget mere er der noget for enhver smag – og 
med det smarte online vælg-selv system, kan du 
give dine ansatte eller kunder lige det, de ønsker 
sig. Vi har også et omfattende sortiment af re-
klameartikler, som vi dagligt supporterer mange 
virksomheder og butikskæder med. 
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I foråret blev et fire meter langt strategisk oplæg kørt i stilling 
for Euromasters marketingansvarlige.Formålet var at styrke 
loyaliteten lokalt ved at skabe positiv opmærksomhed om-
kring brandet og de enkelte centre. Og det blev starten på et 
frugtbart samarbejde om Euromasters marketingsaktiviteter.

STÆRKT INTERNATIONALT BRAND MED ET LOKALT 
TWIST 
Med 43 centre rundt i hele Danmark er Euromaster en lands-
dækkende kæde, med en stærk lokal tilstedeværelse. Sam-
tidig er kæden forpligtet til at bevare en tydelig profil på 
markedet, som stemmer overens med Euromaster-brandet 
på et internationalt plan. Men hvordan skaber man en skarp 
overordnet profil uden at miste nærvær og autencitet i lokalom-
råderne? Det er en udfordring, som Euromaster deler med en 
lang række andre danske og udenlandske retailkæder – og det 

var den udfordring, som vi i fællesskab gik i gang med at løse. 
På baggrund af en analyse af Euromasters konkurrencesitu-
ation, kernekompetencer og kommunikationsplatform, ud-
viklede vi en række elementer, der skulle forstærke kædens 
position på det danske marked, og samtidig gøre Euromaster 
til det lokale valg. 

STOR EFFEKT – SIMPLE VIRKEMIDLER
Med udgangspunkt i de enkelte centre og fokus på troværdig-
hed og nærvær blev kommunikationen gjort vedkommende 
og engagerende bl.a. ved hjælp af forskellige kampagner og 
konkurrencer, der skabte synlighed i lokalområderne.
Der blev blandt andet udviklet et koncept, der sætter den lo-
kale centerleder i fokus, skrabelodder med gevinster og en 
facebookkampagne, hvor kunderne kunne spille nummer-
pladebanko. 

 – og fik et serviceeftersyn af kommunikationen

EUROMASTER TOG ET STRATEGISK PITSTOP



 – og fik et serviceeftersyn af kommunikationen
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EUROMASTER TOG ET STRATEGISK PITSTOP

Euromaster er en international kæde af dæk- og autoservicecentre. 
Det er samtidig et eksempel på en kæde, som har haft udbytte af  
vores unikke 360° Retail Marketing Support.
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360° RETAIL MARKETING  
SUPPORT
Mange retailkæder har de samme 
udfordringer – derfor har vi udviklet 
en række unikke koncepter og tje-
nester, som afhjælper de problemer, 
butikkerne oplever i dagligdagen. 
Vores 360° Retail Marketing Support 
hjælper med at forene de strategi-
ske målsætninger fra kædekontoret 
med virkeligheden ude i butikkerne.  
I praksis er løsningen blandt andet 
tryktorvet.dk og lagerweb.dk

WEB-TO-PRINT OG 
ANNONCE SKABELONER  
PÅ TRYKTORVET
På portalen Tryktorvet.dk kan butik-
kerne selv bygge videre på de forud-
definerede skabeloner. På den måde 
sikrer kæden, at der er en klar sam-
menhæng og dermed synergi i alle 
butikkernes markedsføring, uanset 
om det drejer sig om en annonce til 
lokalavisen eller en streamer til vin-
duet. Materialet trykkes i puljer, så 
omkostningerne minimeres. 

LAGER, ONLINE BESTILLING 
OG EFFEKTIV DISTRIBUTION 
MED LAGERWEB 
Alle markedsføringsmaterialer til de 
enkelte kæder opbevares på et sam-
let lager og er tilgængelige på on-
lineportalen  lagerweb – hvorfra de 
enkelte butikker kan trække dem lø-
bende. Materialerne pakkes i unikke 
pakker og sendes til den enkelte bu-
tik. Det er optimal ressourceudnyttel-
se, for butikkerne får kun de elemen-
ter, de har brug for.



8 johnsen.dk

EN RIGTIG

En opgave der beviser, at 
selvom digitale løsninger 
baner vejen til fremtiden,  
går godt håndværk aldrig  
af mode.

 Med over 1000 butikker i 38 
forskellige lande, er mens -
wear mærket Jack & Jones 

et veletableret, internationalt mode-
brand. Som en del af den succesful-
de, danske modekoncern Bestseller, 
har Jack & Jones udviklet et helstøbt 
univers, hvor alle aktiviteter er i over-
ensstemmelse med brandets unikke 
DNA. Det gør sig også gældende i 
forhold til de interne produktoversig-
ter, der årligt udsendes til alle Jack 
& Jones butikkerne - NOOS bøgerne.
NOOS bøgerne, der står for Never 

Out Of Stock, er en samling af seks 
publikationer, med en oversigt over 
forskellige underbrands og kollektio-
ner i Jack & Jones butikkerne. Hver 
af de seks underbrands har deres 
egen identitet og profil – som afspej-
les i publikationerne. Intet er overladt 
til tilfældighederne, og hver bog er 
customized ned i mindste detalje. 
Papirkvalitet, overfladebehandling, 
bogbind m.m. er nøje udvalgt for at 
skabe et unikt udtryk i hver enkelt 
publikation. 
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EN RIGTIG

GODT TRYK ER EN  
DISCIPLIN I SIG SELV 
Sådan en opgave stiller store krav til 
os som trykkeri. Både til kvaliteten i 
produktionen, og til vores viden og 
kreativitet i forhold til sparringen 
med Jack & Jones og BS | Printhou-
se. Her trækker vi på vores mange-
årige erfaring indenfor bogbinderi og 
design. Interessen for tryk og bog-
binding går helt tilbage til firmaets 
begyndelse i 1951, og det gør os ide-
elle til at rådgive om metode- og ma-
terialevalg i så kompleks en opgave.

”Vi har haft en tæt dialog med Jack & 
Jones og BS | Printhouse helt fra star-
ten. Det var tydeligt, at der var fokus på 
detaljerne og hver bog skulle have et 
særkende” udtaler kontaktchef  Jesper 
Thyregod om opgaven for Jack & 
 Jones. ”Vi har fået lavet en løsning 
som vi er rigtig stolte af, og som kun-
den er rigtig godt tilfreds med. Løsnin-
gen skiller sig ud fra mængden, og har 
et særkende, der kun kan opnås med 
godt håndværk“. 

BESTSELLER
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Foruden viden og systemindsigt, medbringer Joedex 
en lang række web-kunder, der bl.a. tæller Aarhus Uni-
versitets Hospital, bilerne.com, Glud Vin og Regions-
hospitalet Randers. Også den mobile portal Mobilplan, 
der er et time/sagsstyringssystem til håndværkere,  
følger med – sammen med de 500 håndværksvirksom-
heder, der er tilmeldt løsningen.

Lene Mikkel Per Torben



 Joedex er specialister i udvikling 
af diverse digitale løsninger, 
såsom web    shops, portaler, in-

tranets og mobile applikationer – og 
opkøbet betyder, at vi nu kan tilbyde 
en bredere vifte af digitale løsninger. 
Som leverandør af totale kommuni-
kationsløsninger, bliver det digitale 
en stadig større del af vores daglig-
dag hos Johnsen. 
Derfor er købet af Joedex med til at 
styrke et væsentligt forretningsom-
råde i virksomheden; ”Det er vigtigt 
for os, og især for vores kunder, at 
vi konstant er forud for udviklingen 
inden for de digitale muligheder, og 
kan tilbyde de bedste løsninger med 
de stærkeste værktøjer”, siger admi-
nistrerende direktør og ejer i John-
sen Graphic Solutions A/S, Steen 
Johnsen. 

ET GODT MATCH
Og det er ingen tilfældighed at man 
vælger at styrke onlineafdelingen 
med netop dette bureau. 

”Når vi vælger af købe lige præcis 
Joedex, er det fordi, vi får mennesker 
og kompetencer, der har opbygget en 
forretning fra bunden i web- og online-
branchen – en branche i rivende ud-
vikling, hvor kun de stærkeste skaber 
en solid virksomhed”, siger koncept- 
og salgsdirektør i Johnsen Graphic 
Solutions A/S, Thomas Olsen. 

”Købet giver os mulighed for at blive 
både dybere og bredere funderet i vo-
res onlineløsninger. Vi er et system-
uafhængigt webbureau, med fokus 
på kommunikation og resultater for 
vores kunder. Vi mener, at løsningen 
kommer før systemet, og det har vi 
nu sat et endnu stærkere hold til”. 

Torben Laier – tidligere indehaver af 
Joedex og nu onlinechef i reklame-
bureauet hos Johnsen Graphic Solu-
tions – er også begejstret for det nye 
samarbejde; ”Med salget af Joedex 
får jeg muligheden for at udvikle min 
forretning i en virksomhed, der er 
stærkt funderet både strategisk og 
kommunikativt. Derfor vil det styrke 
mulighederne for at servicere mine 
eksisterende kunder endnu bredere”.

Udover Torben Laier, er Per Nielsen 
Tikær flyttet med til Bakkehegnet. 
Per er programmør og skarp ved 
tasterne, når det gælder support og 
programudvikling. Med to så stærke 
profiler tilsat webbureauet, står mu-
lighederne i kø for at udvikle frem-
synede systemløsninger og digitalt 
indhold til eksisterende og fremti-
dige kunder. 

Det tidligere webbureau, Joedex fra Randers, er blevet 
en del af Johnsen Graphic Solutions

DIGITAL 
OPRUSTNING

Henrik David
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Det er tidligere direktør for bureau-
fællesskabet Par No1, Jørgen Han-
sen, der er motoren bag Spkter, 
som ligger i Viborg. Sammen med 
projektleder Gitte Lyngsø vil Jørgen 
Hansen fremover være med til at 
styrke vores kunder og synlighed i 
det Midtjyske.
 
”Jørgen Hansen er en erfaren herre 
i reklamebranchen, og har de sam-
me strategiske mindset, som vi 
har”, siger koncept- og salgs direk-
tør, Thomas Olsen. ”Med Spkter får 
vi nye kræfter at sætte ind i forhold 
til kommunikationsområdet og flere 
spændende kunder, vi kan forstær-
ke med den brede pallette af tryk- 
og kommunikationsløsninger, vi til-
byder”, slutter Thomas Olsen.
 

For Spkter betyder overtagelsen 
et større ressourcemæssigt fun-
dament, og mulighed for at til byde 
kunderne flere ydelser til deres for-
retning. ”Vi deler visionen om at til-
byde virksomheder den stærkeste 
rådgivning og de bedste værktøjer 
til at optimere markedsføringen. Nu 
bliver vi en del af en virksomhed, 
der som de eneste i Norden, kan 
supportere kunderne med 360° Mar-
keting Support. Det handler om at 
skabe mest muligt værdi for vores 
kunder, og det er alt andet lige det 
bedste udgangspunkt for at drive 
forretning fremover”, siger Jørgen 
Hansen. 

For at styrke forretningen 
i geografisk og strategisk 
forstand, er kommunikati-
onsbureauet Spkter blevet 
en del af Johnsen Graphic 
Solutions. Spkter har tid-
ligere været en tæt sam-
arbejdspartner og derfor 
var det oplagt at overtage 
virksomheden og opnå op-
timal synergi.

Johnsen  
udvider  
m  d vestN

S

ØV

ANDERLEDES, ALSIDIG OG ANERKENDT
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ANDERLEDES, ALSIDIG OG ANERKENDT
De tre A’er kan betyde meget. Det gør de også for os.  
I denne sammenhæng er det nemlig et finansielt skul-
derklap til vores forretning. Og for tredje år i træk har 
vi med stolthed modtaget anerkendelsen, der beviser, 
at vi er en sund og solid forretning, der har en fornuftig 
tilgang til det marked, vi bevæger os i. 
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INVENTORY 
DESIGN
– storformatprint til indretning

En af de større udfordringer for kæ-
dekontorerne blandt detailkæder, er 
at skabe en ensartet og holdbar ind-
retning, der giver en homogen ople-
velse af butikkens profil – ligegyldigt 
om det er i Fredensborg eller Frede-
rikshavn. Storformatprint kan være 
en løsning, fordi det giver mulighed 
for at printe displays på nye og mere 
holdbare materialer. Det gælder især 
for displays i forbindelse med kam-
pagner, men også blivende inventar, 
som diske og hylder kan printes, og 
få et unikt udtryk, der understreger 
butikkens og produktets DNA. 

Vores storformatprintere kan printe 
på plader op til 45 mm tykkelse og 
op til 3,2 meter i bredden. Det giver 
mulighed for at udvikle specialtilpas-
sede inventarløsninger, der oveni-
købet er økonomisk attraktive.

IMPULS-KUNDER DRIVES 
IND MED NYTÆNKNING AF 
INVENTAR OG VINDUES-
UDSMYKNING
Godt nok er omnichannel kommet 
for at blive, men butikken er stadig 
et afgørende touchpoint. For at få 
kundestrømmen ind i butikken er det 

Der ligger et stort potentiale i anvendelsen af stor-
formatprint i detailhandlen 
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nødvendigt at tænke i nye materialer 
og udtryk, der fortæller en historie. 
Selvom ”product is king” og produk-
ter på gaden har stopeffekt, skal der 
ofte mere til for at overbevise kunder-
ne om at gå inden for. Derfor er den 
rigtige vinduesdeko en medvirkende 
x-faktor i kapløbet om kunderne. 

Hos Johnsen kalder vi de nye mulig-
heder med storformatprint for Inven-
tory Design, og materialemuligheder-
ne er uendelige. Det kan være print 
på plexiglas, plast, stål, træ, gummi, 
beton… Find selv på flere. Med stor-

formatprint har detailhandlen fået en 
økonomisk og holdbar mulighed for 
at spille på de strenge, der hidtil har 
været forbeholdt high-end brands og 

flagskibsbutikker. Vi inspirerer gerne 
med muligheder og materialer, der 
forstærker virksomhedsprofilen og 
kundeoplevelsen.

Hummel er hvert år massivt tilstede på Roskilde festi-
valen - og her leverer Johnsen en lang række materialer. 
Heriblandt bannere til dækning af containere, beklæd-
ning af salgsområder, speciallavede skilte til tøjstativer, 
flag m.v. Det kan betale sig, fordi de nye muligheder in-
den for storformatprint minimerer omkostningerne selv 
ved mindre særproduktioner. 
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XL WEBSHOP
til XL-BYG

Ny, fuldt optimeret webshop

Med mange tusinde besøgende om dagen, og endnu flere varenumre, er der nemlig 
tale om en webshop med en høj kompleksitet. 
I samarbejde med XL-BYG i Vorup, har vi udviklet en løsning, der ikke alene skal 
booste salget ved at give kunderne en endnu bedre købsoplevelse, når de hand-
ler online – men også mindske virksomhedens omkostninger ved at effektivisere 
ordre behandling og logistik. 

Det er god forretning! 

XL-BYG i Vorup er gået i luften med en ny, fuldt optimeret web-
shop – en webshop som vi er meget stolte af at have udviklet. 



Randers + Radius er kendt for deres kvalitets-
møbler til institutioner og virksomheder ver-
den over. Et nyt koncept pakker effektivt 
 design og produktion ud i forhold til Randers 
+ Radius’ værdier. Rethink, Reform,  Realize 
favner processen fra den første tanke om 
materialer og tegninger, til gentænkningen af 
form og funktion – og mødet med det færdige 
møbel i den sammenhæng, det indgår. 

De tre R’er er indarbejdet i virksomhedens 
nye website, og indgår også i det nye katalog, 
der sætter fokus på nye farver og trends for 
både klassikere og nye møbeldesigns. 

17

STÆRKE TENDENSER
hos Randers + Radius
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Det kan være svært at finde tid og ressourcer, når 
medarbejdere og kunder skal have en gave til årets 
højtider eller til andre specielle lejligheder. Der er ofte 
delte meninger om, hvad man skal give og hvem der 
skal stå for det. Og er der tale om medarbejdergaver, 
kan det være svært at finde én gave, som passer til  
alle i organisationen – fra receptionisten til lager-
medarbejderen.

DEN 
PERSONLIGE 
GAVE 
– som pakkeløsning



Vi er klar med en opdateret vælg-selv portal til firmagaver. Med et login til en af vores 
digitale løsninger, Gaveweb.dk og Receptionsweb.dk, er det muligt at give kunder og 
medarbejdere en valgfri gave. Kontakt os for et demo-login, så du selv kan se, hvor 
nemt det er at give en personlig gave, der ikke skal byttes.
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GIV VALGFRIHED I GAVE
Med det nye gaveweb.dk har vi sat os for at optimere firmaers ”gavegivning”, så det bliver nemt at give en personlig 
gave til både ansatte og kunder. Gavesortimentet består af en unik samling af trendsættende livsstilsprodukter, der 
kan kombineres i alle tænkelige varianter, så virksomheden giver den bedste gave – på den mest enkle måde.

SAMMENSÆT VIRKSOMHEDENS FIRMAGAVELØSNING 

Find inspiration i det lækre gavekatalog. Gaverne er inddelt i kategorier og 
prisgrupper, så det er nemt at finde det rigtige udvalg af gaver til den helt rig-
tige pris. I år er vi stolte af at præsentere det hidtil største udvalg af attraktive 
brands. Med et sortiment der omfatter produkter fra Hay, Royal Copenhagen, 
Georg Jensen og Kähler – foruden en lang række lækre vin-, gourmet- og 
chokoladegaver, er der noget for enhver smag. 

MEDARBEJDERE VÆLGER NEMT DERES EGEN GAVE

Medarbejderne modtager et login, så de kan se de udvalgte produkter, og væl-
ge det, de helst vil have på den brugervenlige vælg-selv portal: gaveweb.dk.  
På den måde undgår virksomheden at bruge lang tid på at vælge på medar-
bejdernes vegne – for medarbejderne kan selv vælge blandt udvalgte emner.

GAVERNE LEVERES SAMLET OG I FLOT INDPAKNING 

Der er altså ikke nogle medarbejdere, der skal stå med bånd og tape i flere dage 
op til jul, for alle gaver pakkes sirligt ind, og hvis I vælger det, kan vi sætte et 
personligt kort på med en lille hilsen. 

Så er der pakkefest – og ingen har fået sved på panden i år!
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til netIP!
NetIP er en virksomhed med format – og det skal selvfølgelig formidles til om verden. 
Men hvordan skaber man relevant værdi og fornyelse med få, enkle midler – på et 
marked, der hver dag overgår sig selv?

Svaret lå i et bureausamarbejde, der 
kunne give de rigtige indspark til en 
holdbar kommunikation. 
Jørgen Hansen, der er kontaktchef 
for NetIP, blev briefet på opgaven, 
hvor det var et ønske fra virksom-
heden, at de interne linjer først skulle 
skærpes, for at det eksterne resultat 
kunne få den ønskede effekt. Derfor 
blev et oplæg om virksomhedens 
interne behov det første, NetIP mod-
tog. De blev begejstret, og var sikre 
på dette kunne opruste dem internt, 
før de eksterne kanoner blev kørt i 
stilling. 

GRIB BOLDEN – EN  
HOLDBAR LØSNING
Det overordnede koncept, der skulle 
styrke virksomheden var Amerikansk 
Fodbold – en holdsport med fart og 
power, der på alle plan kan overføres 
til de udfordringer NetIP står overfor 
på markedet. Der blev derfor afholdt 
en intern kick off event, hvor alle 
medarbejdere blev inviteret til en dag 
med amerikansk fodbold spirit. 
Der blev vist og spillet amerikansk 
fodbold, der var amerikanske flydere, 
budweiser og popcorn. Da røgkano-
ner blev affyret, og et amerikansk 
fodboldhold i fuld udrustning sprang 
ind blandt de 70 medarbejdere, var 
budskabet slået igennem internt. 
Team spirit og kampgejst var kom-
met ind under huden på samtlige 

medarbejdere med en fælles oplevel-
se af, hvad vindere består af.

FORMIDLING AF INTERNE 
VÆRDIER
Amerikansk fodbold er stadig en inte-
greret del af NetIPs corporate identity 
internt og i forhold til rekruttering. Det 
er en måde NetIP formidler deres in-
terne værdier til eksisterende og nye 
medarbejdere. Sammen med det nye 
pay off, ’it works’, udviklede vi en de-
signmanual, nyt site og en strategisk 
kommunikationsramme til NetIP. 

PAY OFF OG BRAND  
PROMISE
’it works’ har to væsentlige funktio-
ner for NetIP. Det fungerer både som 

pay off og brand promise. Som brand 
promise er det efterfulgt af et udråbs-
tegn, som en bekræftelse på, at virk-
somheden holder, hvad den lover – it 
works!
Samarbejdet er et godt bevis på, 
hvor  dan virksomhedens mod til at 
tænke anderledes, kan gøre en for-
skel på både kort og lang sigt. I dag 
er det amerikanske fodbold-koncept 
et stærkt greb til virksomhedens in-
terne kommunikation og formidling 
af idéer internt i organisationen. 

NetIP er en jysk it-virksomhed, der leverer fleksible og  individuelle 
it-løsninger. Virksomheden, der tæller ca. 70 medarbejdere, har 
 afdelinger i Thisted, Skive, Holstebro, Herning og Aalborg. 



 
Johnsen Graphic Solutions har 
udover den interne event, stået for 
design af website, pay off, print, 
design manual og fremtidige stra-
tegiske indkast.
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Den positive udvikling har også haft effekt på antallet af nye ansigter, der hver især 
er med til at yde en ekstra indsats for vores kunder i hele huset. 

Lisa Friis –  Kontaktchef Jørgen Hansen – Kontaktchef

Malou Schack Stitz – Junior Art DirectorTrine Lund – Tekstforfatter og konceptudvikler

Ida Knudsen – Art Director Heidi Krogh Lauridsen – Projektleder

NYE ANSIGTER

Lisa er ny kontaktchef, og udvikler 
dybdegående strategier, der holder 
hele vejen. Jørgen er også ny kon-
taktchef, og er kommet til sammen 
med projektleder Gitte. Sammen 
kom mer de fra bureauet Spkter i Vi-
borg, og det kan du læse mere om 
et andet sted i magasinet. Når der 
skal tænkes i koncepter og skrives 

vedkommende tekster er det Trine, 
der træder til. Det gør Malou også, 
men mest når der skal udvikles gra-
fiske identiteter og layouts. Ida tryller 
også med InDesign og Illustrator, når 
hun udvikler visuelle identiteter, der 
favner virksomhedens værdier. Heidi 
holder til gengæld styr på tiden, på 
budgetterne og opgaveflowet, mens 

Gitte Lyngsø – Projektleder



NYE ANSIGTER
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Torben forvandler digitale platforme 
til brugervenlig onlinekommunika-
tion. Det gør Per også, og han sørger 
samtidig for support og backup. Men 
onlineafdelingen har rigtig travlt, og 
derfor er David kommet til som web-
udvikler af det indviklede.Til at desig-
ne vores digitale løsninger, er Mikkel 
vores nye tryllekunstner. Anne mette 

er det nye ansigt, der styrer grafikken 
til blandt andet aviserne med kyndig 
hånd og mus, mens Inge er hende, 
der kan regne det hele ud, og holde 
processen samlet, så det giver opti-
mal mening i forhold til økonomi, ma-
terialer og ressourcer. Når vi går over 
grænsen er det nu også Sunes skyld. 
Han er tredje generation i virksom-

heden, og skal hjælpe Heinz Hofer 
med at udvikle eksporten, så vi kan 
nå internationale højder i fremtiden. 
Når opgaverne er klar til at komme 
i produktion, er det bl.a. Alexander, 
der kommer på banen sammen med 
de store trykmaskiner. Han er i lære 
som grafisk tek niker – og han har al-
lerede lært det.

Per Nielsen Tikær – Programmør David Olsen – Webudvikler

Mikkel Lysgård Andersen – Digitaldesigner

Sune Johnsen – EksportansvarligInge Barslev – Beregner

Annemette Skov Jakobsgaard – Mediegrafiker

Torben Laier – Onlinechef

Alexander Christensen – Grafisk tekniker elev 



MÅ VI HAVE LOV TIL 
AT OPTIMERE DIN 
MARKEDSFØRING?

Kontakt os for at høre mere om vores 360° marketing support 
og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed!

Jørgen Hansen
Kontaktchef

Flemming Kold Bredahl
Grafisk konsulent

Torben Lajer
Onlinechef

Thomas Olsen
Koncept- og salgsdirektør

Jesper Thyregod
Kontaktchef

Steen Johnsen
Adm. Direktør

Pia Jepsen
Salgschef

Steen Olsen
Salgschef
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1951

Johnsen Graphic Solutions A/S

Bakkehegnet 3 · DK-8500 Grenaa 

Vesterbrogade 8 · DK-8800 Viborg

Tlf. +45 8758 3000 · info@johnsen.dk · www.johnsen.dk


