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MØD ORGANISATIONER OG MENNESKER,
DER SKABER FORANDRING

Har du hørt,
at skoven dør?
GRAKOMs kampagne er et
kærkomment wake up call til den
Side 10
grafiske branche

Hvert opslag
skal være en
ny oplevelse
Ideerne og forventningerne
var store, da bogen om
Side 16
Naturkraft blev til

ER DU SOLGT
PÅ STEDET?
Det var vi, da vi satte Lillebælts
Side 28
Vilde Vidundere til salg

¨Drop de gammeldags
strategier og skab nye

fællesskaber¨
Niels Elmark er futurist, og budskabet er klart

Side 4

SUND
HED

SAM
FUND

MIL
JØ

Vi hjælper organisationer, der tager en samfundsvigtig rolle med at kommunikere til borgere og medlemmer.
Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi sammen med vores kunder for det bedre liv.
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Man bliver klogere
med tiden

32 sider om kommunikation,
kampagner, kreativitet,
mennesker og fortællinger.

Lyse farver, naturbilleder og illustrationer. Damstahls CSR-rapport skal
Side 14
vække lyst til forandring

Sundhedsformidling på rumrejse.
Hvordan kan en dansk astronaut gøre
os klogere på sundhed og krop?
Side 22

For snart 25 år siden begyndte Mediegruppen sin rejse. Med 25 m2, nogle
brune gulvtæpper og en serie skriveborde sat sammen af elementer fra
byggemarkedet. Dengang var drømmen at lave formidling for foreninger,
organisationer og NGO’er. Drømmen er der stadig, den er vokset – og vi
er blevet meget klogere.
Gennem de sidste måneder har vi taget hul på en ny rejse, hvor vi har
brugt tid, energi og fælles kræfter. I vores iver efter at løse alle opgaver
og udfordringer glemte vi, hvor vi kom fra. Vi glemte, hvad vi egentlig var
bedst til og kom til at tale om alt for meget. Vi burde ha’ været klogere,
men det tager nogle gange tid at nå frem til denne erkendelse. Møder
du os i dag på nettet, på SoMe eller i dette magasin, vil du se, at vi har
skærpet tonen og taler direkte til en mere tydelig målgruppe: Vi laver
borger- og medlemskommunikation.
Og vi vil gerne tale med dem, som har en større ambition end blot at
tjene penge. Dem som vil tjene andre og har en ambition om at spille en
rolle i det samfund, de er en del af. Sagt på dansk: 'De har noget på spil'.
I dette rum og denne kontekst spiller vi bedst med. Her kommer vi for
alvor ind til bordet, og her får vi sammen skabt noget stærkt og godt.
Sådan har det egentlig altid været hos os. Vi er stærke i samarbejdet
med kommuner, patientforeninger, NGO’er og offentlige kunder. Og 85%
af det, vi laver, er allerede inden for dette område. Gennem årene har vi
fået en særlig forståelse og fornemmelse for det med mennesker, som er

borgere, medlemmer og en del af et fællesskab. Det
er den styrke og viden, vi nu bringer mere i spil.
Ud over en klar fokusering på kernemålgruppen
er kompetencerne også samlet inden for tre kerneområder: Sundhed, Samfund og Miljø. Her ved vi
mere end de fleste.
I dette magasin kan du læse mere om opgaver
og cases, vi har løst, for kunder om strømninger og
retning i den kommunikative verden og måske få øje
på nye veje, muligheder og ting, vi sammen kan tale
om.
Rigtig god læselyst.

Jacob Ejs, direktør og partner

¨Gennem de sidste måneder har vi taget hul på en ny
rejse, hvor vi har brugt tid, energi og fælles kræfter.
I vores iver efter at løse alle opgaver og udfordringer
glemte vi, hvor vi kom fra...¨

Fremtiden bygger på nye talenter. Derfor har vi
gennem 25 år taget imod elever og praktikanter.
Mød vores grafikerelev Signe, der holder af at skabe
Side 35
og er gjort af et særligt modigt stof

Nu pakker vi flyttebilen og rykker til et af Danmarks mest ambitiøse
udviklingsmiljøer. I AI House vil vi sætte vores præg med menneskelige
Side 32
fortællinger i en verden, der også er digital.

Denne tryksag er trykt med ansvar

I en tid hvor, det er moderne at gå digitalt, går vi også
analogt. MGZN er et magasin om alle de mennesker,
opgaver og udfordringer, vi møder. Som også kigger
frem, ser nye perspektiver og inspirerer din egen
kommunikation.

Horsens Kommune har med Dit Helse Horsens
været på en rejse for at nå ud til borgerne.
Et magasin, der ikke er lavet fra Rådhuset,
Side 24
men ude i felten
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Udgiver:
Mediegruppen as
AI Innovation House, Innovations Allé 3, DK-7100 Vejle
+45 7584 1200, info@mediegruppen.net
Oplag:
500 stk.

Mød os online:
www.mediegruppen.net

Papiret er fremstillet af træ, der kommer fra ansvarligt
skovbrug primært i Skandinavien og Europa. Tryksagen
lever op til verdens mest relevante, ansvarlige og
veldokumenterede miljøkrav. Og så er den produceret
i Danmark på et dansk trykkeri, der har ordnede
arbejdsforhold og tager socialt ansvar.

facebook.com/mediegruppenkommunikation
linkedin.com/company/mediegruppen
instagram.com/mediegruppen

Bliv klogere på
trykmedansvar.dk
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eg fanger, Nils Elmark, en torsdag i Helsingør. Usædvanligt, fordi Nils
bor i London, hvor han i 2011 grundlagde Incepcion. Et fællesskab for
futurister og business strateger. Men også hos Nils er hverdagen påvirket af corona. Han har ikke været i London siden marts og savner
den britiske hovedstad.
– Jeg er vokset op i England. Dengang, da englænderne drak te, og man
kun skulle forholde sig til, om man ville have et eller to stykker sukker, siger han.

Fra bondesmør til bitcoins
At Nils var barn i en te-tid, ændrer ikke ved, at han har blikket rettet mod fremtiden. Vi skal ikke tale meget om bitcoins, blockchain, TikTok og Twitch, før jeg
er klar over, at Nils er langt foran. Skal vi forstå hans perspektiv på fremtiden,
må vi dog tilbage til 1881.
Her var vestjyden Jacob Stilling Andersen på Tune Landbrugsskole. Han
stødte på Maglekilde centrifugen, der kunne skumme fløden, så man kunne
kærne smør. Det var i en tid, hvor navnene ’bondesmør’ og ’herregårdssmør’ talte
tydeligt om kvalitet, og ingen bønder havde råd til en Maglekilde centrifuge –
medmindre de gik sammen. Andersen bragte idéen på banen. I 1882 åbnede
Hjedding Andelsmejeri, og en af Danmarkshistoriens største fortællinger var født.
– 10 år efter var antallet af herregårdsmejerier faldet fra 283 til 89, mens
der var 1.168 andelsmejerier. Det var ikke resultat af innovation. Det var kreativitet og udnyttelse af den tids nye teknologi. Og så havde de ambitionen.
Lige som nobelprismodtagere som Johannes V. Jensen og Niels Bohr, der
voksede ud af Danmark.
– Det sker ikke i dag, fordi vi er alt for magelige, siger Nils konstaterende.

Af: Mette Bernt, kommunikationschef

/ Foto: Lars H. Laursen

Skru ned for
mageligheden
og hæv
ambitionsniveauet
Sådan lyder budskabet fra Nils Elmark. Han er futurist og
taler helst ikke om innovation. Fordi det er for uambitiøst,
når vi skal skabe en ny verden.
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¨Make it new er ikke det samme
som: Vi kan lave det lidt om¨
Nils Elmark, fremtidsforsker

Mageligheden og mind the gap
I dag spænder mageligheden og mangel på ambition ben for mange, når de
skal over ’the gap’ til en ny verden.
– De traditionelle banker er gode eksempler på, at udviklingen er låst fast i
lovbekendtgørelser og velkendte datasystemer fra 70’erne, lyder det fra Nils.
Begejstret fortæller han om bank-appen Acorn, hvor man kan runde op til
100 kr., når man køber for 89 kr. og dermed har 11 kr. til investering.
– Kan man investere 11 kr. Ja, det kan man godt, fordi Acorn har en effektiv
algoritme, fortæller Nils.
Han nævner herefter Step Bank, som bliver profileret af Charlie D’Amelio
– en 16-årig influencer, der har 100 millioner følgere. At LBGT+ og Porsche overvejer at åbne en bank, og at Coconut Bank, der er vokset ud af Facebook, er
et stærkt fællesskab for freelancere. De gider ikke føle sig ligegyldige og går
ikke op i renter og vilkår. De vil være i fællesskaber med dem, der har samme
behov som dem selv.
– Det her foregår under radaren. De traditionelle banker er ikke i sync med
deres kunder. Vinderne bliver dem, der har fortællingen om fællesskaberne.
Ejer du fortællingen, ejer du fremtiden, lyder det fra Nils.
Gå efter drømmerne
Det er ret tydeligt, at i Nils’ optik ændrer vinderne ikke blot deres 5-års planer.
Kreativt udlever de drømme og ambitioner, mens de udnytter teknologien
– på fællesskabets præmisser.
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– Acorn har 7 millioner brugere og 400
ansatte. Natwest group har 62 tusinde ansatte
og 7 millioner kunder. Det er den nye økonomi, og
kører vi den igennem, har vi ingen traditionelle
jobs i banksektoren, siger Nils.
Men hvad skal vi gøre ved det?
– Det ved jeg ikke, men det er det, vi skal finde
ud af. Vi skal have nogen til at drømme og møde
op og tale om det. Og de skal komme søndag
morgen kl. 7, mener han.
For gør de det, har man fat i dem, der ligesom
som sportsfolk drømmer om at stå på sejrsskamlen.
Kommuneskoler skal på kaffebar
For Nils hører drømme, ambitioner, fællesskabstanken og kreativiteten ikke kun til i de private
virksomheder. Han drømmer om, at kommuner,
der fx taler om centralisering af folkeskoler, ville
have større ambitioner. Skal de vinde, må de
være åbne og finde inspiration nye steder.
– Tag nu Baresso kaffe. De startede med to
cafeer og tre mennesker i administrationen.
Pludselig var der 26 cafeer og stadig kun tre
mennesker i administrationen, fortæller Nils.
Men hvad kan skolerne lære af det?
– At de er nødt til at have større ambitioner og
drømme. At de skal væk fra mageligheden i det
velkendte og i stedet satse og turde begå fejl.
De skal skabe nye fællesskaber på menneskers præmisser og droppe strategier, der vokser
ud af Henry Fords transportbånd, slutter Nils.

GÅ-HJ E M-MØ DE
MED NILS ELMARK
”Ejer du fortællingen, ejer du fremtiden” er titlen på
det første gå-hjem-møde, vi afholder på vores nye
adresse i AI Innovation House.
Nils Elmark går på scenen og giver internationale
perspektiver og heftige indspark til din rolle som
kommunikations- og markedsføringsansvarlig i
fremtidens fællesskaber.
4. marts 2021
15-17
AI Innovation House,
Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Tilmeld dig på:
mediegruppen.net/gå-hjem-møde

DET ER
GRATIS
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Når vi har noget
at slås for, står vi
mere sammen

Af: Jacob Ejs, direktør og partner / Foto: Anders Brohus

Gennem det sidste år har vi oplevet en ny og anderledes udgave
af vores verden. Vi vidste godt, at verdenen var globaliseret,
og vores egne lokale virksomheder, fællesskaber og samfund
var udfordret. Så kom corona – og vi er nu vågnet op til
en virkelighed, hvor der mere end nogensinde er brug for
fællesskaber. Vi har fået noget at slås for, og hos Mediegruppen
er vi klar til kampen.

D

et er faktisk helt rart, at vi alle er begyndt at tale om det nære. Om
at handle lokalt, bakke op om ting som skoler, lokalsamfund og
institutioner. Skrue op for interessen for lokale kunstnere, kulturaktører og spare lidt på Netflix og Disney+. Det er gået op for os,
at mennesker betyder mere end penge og prestige. At når regnestykket gøres op, er vi blevet mere rige af de mennesker, vi har mødt,
og det er det, vi husker som uforglemmeligt. Det handler ikke om den
nye bil, men om de oplevelser, vi har haft sammen med dem, vi deler livet med.
Hos Mediegruppen stiller vi skarpt på borger- og medlemskommunikation. Fordi vi
har brugt det meste af vores voksenliv på at tale med mennesker, der er en del af et
fællesskab.

Fælles for dem alle er, at de har noget at
slås for. Det gør dem særligt spændende
at være sammen med og arbejde for. Fordi de ikke er ligeglade, men faktisk har en
klar mission. Der er kant, holdning, følelser
og engagement. Det giver os noget at
arbejde med og noget at formidle. Meget
mere at fortælle og en del mere at tale
om. På nettet, på tryk og når vi mødes.
Vi satser på mennesker
Vi ved noget om fællesskaber, borgere og
medlemskommunikation, og vi har prøvet
lidt af hvert. Så vi forstår og ved, hvad der
er ‘Talk of Town,’ hvem vi taler til, og hvad
de drømmer om.

•	Vi har mødt mennesker i foreninger, som er kommet op at slås på det
årlige medlemsmøde
•	Vi har mødt mennesker, der var så optagede af politik eller tro, at de ville
gøre alt for at omvende andre til et nyt og bedre syn på livet
•	Vi har mødt mennesker, der havde sandheden og set det klare lys gennemskinne
alle livets aspekter
•	Vi har mødt mennesker, der ville fællesskabet fremfor selskabet
•	Og vi har mødt fællesskaber, der skabte forandring i menneskers liv

¨Hos Mediegruppen stiller vi skarpt på borgerog medlemskommunikation. Fordi vi har brugt
det meste af vores voksenliv på at tale med
mennesker, der er en del af et fællesskab¨

En indsats for
krigsveteraner
Krigsveteraner har oplevet det, de færreste kan forestille
sig. Derfor er det ikke svært at forstå de veteraner, der tyr til
flasken eller bruger stoffer for at glemme traumerne for en
stund. Det kender de til på Sydgården, der har gode erfaringer
med at behandle krigsveteraner med misbrug. Men de ser et
behov for øget indsats på området.
Med en kampagne rakte Sydgården ud til syddanske kommuner og deres veterankoordinatorer med foldere, artikler,
pressemeddelelser og debatindlæg i magasinet Danske
Kommuner. En indsats for dem, der har sat deres liv på spil for
at hjælpe andre, og nu har brug for vores hjælp.
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Flere danskere får
benene på nakken
Gennem en lang årrække har Mediegruppen arbejdet
tæt sammen med Dansk Vandrelaug. En solid gammel
forening, der hvert år afvikler et hav af ture rundt i hele
kongeriget. Fællesskabet er blevet digitalt, men moderskibet i kommunikationen er stadig medlemsbladet
VandreLiv. Mediegruppens grafiske designer, Joan Ravn
Høyerby, har givet magasinet et ansigstløft og er klar til
at tage endnu en tur i baglommen, på sofabordet og
rundt om kaffekoppen i køkkenet.

¨Dyk ned i konkrete opgaver, vi har løst sammen med vores
kunder. Fra store kampagner, til små aktive indsatser, der
kan løses på få timer: www.mediegruppen.net/cases¨

Film går bagom
kompetenceudvikling
Man kan godt være ret skarp til at køre truck og lastbil.
Men hvad nu med alle de mange papirer, timesedler
og rapportering. Den Grønne Konsulenttjeneste er
sat i verden for at hjælpe medarbejdere i det grønne
erhverv med at få nye færdigheder og efteruddannelse. En serie film tager os med på kursus og fortæller
historien om nye færdigheder og muligheder.

Hvilket træ skal din
gave ligge under?
En gammel kunde af huset er ADRA. Hvert år bejles der til
medlemmer og samfund om at konvertere årets mange
pakker under juletræet til nye breddegrader og mennesker.
2020 julekampagnen giver os alle mulighed for at give børn
i Afrika og Mellemøsten en gave, der kan mærkes. Vi var
med på rejsen igen i år.

Se film og cases her: www.dgkt.dk

Mærk efter på www.ADRA.dk
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BAG OM BILLEDET

Kvinden i den orange badedragt

Af: Lasse Hyldager, fotograf / Foto: Hyldager Fotografi

Mediegruppen skulle omsætte fakta til enkel
og overskuellig kommunikation i Danske
Regioners publikation omkring jordforurening.
Hos Hyldager Fotografi fik vi til opgave at
skabe et forsidebillede, som favnede spildevand, søer og vores drikkevand. Sammen
med ad’er i Mediegruppen Jacob Pedersen
har vi udviklet en samlet serie, som gennem
rapporten sætter en billedramme til de
temaer, publikationen arbejder med.
I stedet for at lave et billede med død og
ulykke ville vi skabe et autentisk billede, der
viser, hvad det betyder, når der bliver gjort
en indsats for jordforholdende. Netop derfor kan modellen jo have fødderne i søen.
Selvom billedet er opstillet, har vi givet
det et udtryk af reportage, så det bliver
mere realistisk, og man får de rigtige
budskaber frem. Vi benytter en statist, som
mange kan spejle sig i, så det ikke bliver
poleret, og vi har givet hende orange badedragt og hætte på. På den måde bliver
øjet draget mod hende. Broen har mange
år på bagen. Det giver en lidt rå kontrast til
den smukke natur omkring søen og laver en
elegant linjen gennem billedet.
I en rapport med mange fakta og tal kan
vi med billeduniverset tale til den anden
side af hjernen og hjælpe til at holde interresen hos læseren. Det skaber den gode
mavefornemmelse, når man har bladret til
sidste side.

Kunde: Danske Regioner
Opgave: Regionernes arbejde med jordforurening – rapport
Location: En fiskesø lige udenfor Vejle
Statist: En helt almindelig kvinde i badedragt

¨I stedet for at lave et billede med død og ulykke ville vi
skabe et autentisk billede, der viser, hvad det betyder,
når der bliver gjort en indsats for jordforholdende¨
Lasse Hyldager, fotograf

ME
DIE
GRUP
PEN

MGZN

01/2021

10

MILJØ

11

Fra benspænd til
konkurrencefordel
I 2020 lancerede interesse- og erhvervsorganisationen GRAKOM
kampagnen ’Tryk med ansvar’. En kampagne, som viser, hvordan
den danske grafiske branche tager ansvar for skoven, miljøet,
klimaet og samfundet.

Af: Mette Bernt, kommunikationschef / Foto: Hyldager Fotografi

M

iljø og klima. Formodentlig
er det, hvad mange af os
husker fra Folketingsvalget
i 2019. Borgerne gav deres
mening til kende, så det
gav genlyd i skoletiden, ud i gaderne og
ind i bestyrelseslokalerne.
– Miljø- og klimatemaet voksede eksplosivt. Det gjorde, at danske virksomheder
pludselig stod på en brændende platform.
Der kom et pres på alle sider af erhvervslivet om at levere på miljø og klima, lyder
det fra Thomas Torp, der er administrerende direktør i GRAKOM.
Netop den brændende platform blev
startskuddet til kampagnen 'Tryk med
ansvar'. Et kærkomment wake up call, fordi
den grafiske branche allerede var langt.
Verdens grønneste grafiske branche
Gennem de sidste 25 år har den danske
grafiske branche arbejdet vedholdende på
klima- og miljøfronten. Tryksagens livscyklus er miljøoptimeret, og klimabelastningen
er reduceret. Der er skabt energieffektive
produktioner, transporten er minimeret, og
størstedelen af danske tryksager er svanemærkede. Der har været en ambition om
at gøre en forskel, og man har udnyttet nye
teknologier til at gøre det bedre.

Det er der bare ikke mange, der ved.
Mange kommunikations- og markedsføringsansvarlige har et billede af, at de
handler miljørigtigt og klimavenligt, hvis de
undgår at købe tryksager. Det, der reelt er
en konkurrencefordel for danske grafiske
virksomheder, er dermed blevet et benspænd.
– Vores udfordring er, at vi har gjort en
hel masse. Vi er i dag verdens grønneste
grafiske branche. Det er der bare ikke ret
mange, der ved. En af grundene er, at der
er meget kompliceret stof i det her, lyder
det fra Thomas Torp.
Kunne se det, vi ikke selv kunne se
Da GRAKOM og Mediegruppen indledte
samarbejdet omkring ansvarlighedskampagnen, startede en proces med

ideudvikling og dialog. Flere kreative ideer kom
på bordet, og formuleringer blev vendt, indtil
budskaber og fakta stod helt klart.
– Før vi startede den her proces, blev alt
kommunikeret meget, meget teknisk. Inklusiv
når jeg selv talte om det. Det er kompliceret og
umiddelbart uoverskueligt stof. At det i dag er
oversat til en tydelig og let forståelig kommunikation, skyldes samarbejdet, hvor kommunikationsfolk udefra gav kompetent modspil,
stillede kvalificerede spørgsmål og forstod
substansen, lyder det fra Thomas Torp, der
fortsætter
– Jeg vil sige, at vi har fået en sparring, der
ligger over det, jeg forventer fra kommunikationsfolk. Der har været holdning til, hvad der
skal til for, at det bliver godt. Og bare fordi, det
er mig, der betaler regningen, har jeg ikke altid
fået ret.
Skrøner i front og fakta på bordet
Ét er at skabe en kampagne, der gør kommunikationen enkel. Noget andet er at få slået hul
igennem til modtagerne og få skabt opmærksomhed omkring, at den danske grafiske

En serie stærke film formidler hele kampagnen på
nettet fra YouTube til digitale kanaler.

¨Vi har fået en sparring,
der ligger over det, jeg forventer
fra kommunikationsfolk¨
Thomas Torp, adm. direktør, GRAKOM

B L ANDT
K A M PAG N E N S
ELEMENTER ER:
Trykmedansvar.dk,
som har haft

40.846
besøg

Værktøjskasse med
trykte fakta og foldere
til alle GRAKOM’s
medlemmer
Et særmagasin med
fokus på ansvarlighed
blev sendt direkte ud
Kampagnen er aktiveret målrettet gennem trykte fagmagasiner,
der når direkte ud på målgruppernes skrivebord.

til de 5.000 største
virksomheder i Danmark
Annoncer trykt i

11 fagblade

158.987
visninger af

sponsorerede opslag
på LinkedIn

127.636
visninger af

sponsorerede opslag
på Facebook

7.324.747
Et samlet landingside skaber rum for cases, viden, film, fakta,
perspektiv og toolbox, hvor alle materialer er tilgængelige.
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branche er helt i front på den grønne omstilling. Krogen blev
de skrøner, der eksisterer om tryksager både professionelt og i
folkemunde.
– Vores medlemmer møder igen og igen fejlagtige opfattelser.
Det gør det oplagt at tage fat i skrønerne, så vi kan tage dialogen og få fakta på bordet. Det giver vores medlemmers kunder
en reel mulighed at tage ansvar, fortæller Thomas Torp.
Netop fakta er blevet et vigtigt omdrejningspunkt i hele kampagnen. Første skridt har været at give GRAKOM’s medlemmer en
værktøjskasse med materiale, som de kan bruge i dialogen med
deres kunder.
– Det her handler også om stolthed. At vi skal inspirere og
motivere vores medlemmer, så vi i fællesskab kan løfte barren.
Vores medlemmer skal stolt gå ud og fortælle, at vi tager ansvar.
Jeg har fået rigtig god respons fra dem. De engagerer sig. Men
jeg har også fået et rigtig godt værktøj til den politiske dialog og
har haft materialet med ude hos NGO’er og på Christiansborg.
Der bliver taget godt imod det, slutter
Thomas Torp.
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visninger af Google
Display bannere

GÅ-HJ E M-MØ DE:
VI STILLER OM TIL GRØNT
En eftermiddag med fokus på, hvordan du går fra ord til handling
og gør ansvarligheden til et reelt konkurrenceparameter.
Thomas Torp indtager scenen. Han er skarp, siger tingene
direkte og er klar til at guide dig gennem ansvarlighedsjunglen.
20. maj 2021
15-17
AI Innovation House,
Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Tilmeld dig på:
mediegruppen.net/gå-hjem-møde
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Er der nogen,
der har set,
hvor ansvaret
ligger?
Hos Mediegruppen ser vi faktisk, at det både ligger hos os og vores kunder.
Allerede i 2015 tilsluttede vi os Det grafiske CSR-kodeks, og ved årsskiftet tog
vi endnu et skridt i en ansvarlig retning og samarbejder nu kun med danske,
svanemærkede trykkerier, der leverer FSC-mærkede tryksager.

13

Hvorfor ikke bare være ligeglade med, hvilke valg vores
kunder tager, hvis bare de betaler for opgaverne?
– Sådan var det en gang, men i løbet af de sidste år er
det blot blevet mere og mere vigtigt, at vi alle tager ansvar
for skoven, miljø, klimaet og samfundet. Der er brug for det.
Samtidig er det blevet et vigtigt konkurrenceparameter for
alle virksomheder, kommuner og foreninger i Danmark, lyder
det fra Jacob Ejs.
Han fremhæver, at vi som kommunikationshus ofte er bindeled mellem kunderne og trykkerierne. Vi forstår kundernes
behov og ved, hvad der findes af klimavenlige og miljørigtige
tryksager.
– Og står vi sammen om ansvaret, er det faktisk ikke så
svært, siger Jacob.
Har du hørt, at skoven dør?
I Mediegruppen udvikler vi hver uge både digitale og trykte
løsninger og ser, at tryksagen stadig har en stor berettigelse
i den målrettede kommunikation. Og kobler man tryksagen
med de digitale medier, opnår man en synergieffekt, der når
bredere ud til flere samtidig med, at der bliver skabt genkendelighed, fordi budskaberne bliver set flere steder.
Mange tror blot, at det er bedre for klima og miljø at
vælge den digitale strategi. Men der findes ingen undersøgelser, der viser, at digital kommunikation er mere klima- og
miljømæssig korrekt end tryksagen.
– Alligevel sker det, at vi blive mødt med: ”Vi skal have en
bæredygtig strategi, så den skal være digital” eller at ”nej, vi
skal ikke have det på papir, for så er vi med til at fælde regnskoven”. Begge vinkler illustrerer skrøner om papir, tryksager
og ansvarlighed. De opstår, fordi der er kunder, der bliver
vildledt frem for vejledt. Her kan vi med vores brede kontakt
til bl.a. kommuner og non profit organisationer bidrage til, at
fakta kommer på bordet. Det er dem, vores kunder skal forholde sig til – og ikke smukke anprisninger, der ikke har hold i
virkeligheden, lyder det fra Jacob.
Greenwashing går ikke
Fokus på fakta er netop grunden til, at vi i Mediegruppen har
valgt at gå med officielle certificeringer og ordninger som

Af: Mette Bernt, kommunikationschef / Foto: Unsplash

¨Ansvar er ikke
længere bare ord,
man kan drysse ud i
sin profilbrochure¨
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FSC, Svanemærket og Det grafiske CSR-kodeks. Hos Mediegruppen kan vi ikke nøjes med at gå med certificeringerne
på vores egne magasiner Helse, Naturli og Krop+Fysik. Skal
det give mening, må vi som rådgivere tage skridtet fuldt ud
og også oplyse, inspirere og guide andre til at tage ansvarlige valg.
– Tænketanken Concito fortalte i december om det
fokus, der er på fakta inden for markedsføring af fødevarer.
At mange anpriser mere, end der er belæg for i virkeligheden eller fremhæver meget små dele, så det kommer til at
fremstå som store forskelle. En stor konsulentundersøgelse
viser, at der er bred interesse og opbakning til at komme
greenwashing til livs også inden for fødevareområdet.
Det kommer til at ske hele vejen rundt. Det er godt, for
det eneste, vi kan være bekendt som kommunikatører, er at
give borgere og forbrugere fakta, lyder det fra Jacob.
Kommer til at sætte retning
Sammen med fakta skal der handling til. Det har mange
ledere allerede opdaget, og man ser det tydeligt på deres
strategi.
– Ansvar er ikke længere bare ord, man kan drysse ud i sin
profilbrochure. Ansvaret går i flere virksomheder, kommuner

I 2021 sætter Mediegruppen nyt fokus på alle opgaver, der sendes
til tryk. Og så udfordres hver tryksag, så vi får dem op på mærkerne.
Fra Svanemærket, FSC og Det grafiske CSR-kodeks til Trykt i Danmark
mærket.

og organisationer helt ind i kernen af deres strategi og sætter
retningen for, hvordan de vil være til stede. Det er klogt.
For det første, fordi det er det, der skal til, hvis vi vil gøre
en forskel for klimaet, miljøet og samfundet. For det andet
får det betydning for ens konkurrenceevne. Her tænker jeg
ikke kun på private virksomheder, men også non profit organisationer, der ønsker flere medlemmer eller kommuner, som
skal tiltrække flere borger, uddybere Jacob.
Men kan det overhovedet nytte? Skal der ikke alt for
meget til for, at det virkelig gør en forskel? Og er der ikke for
få, der gør noget, mens andre bare iler videre med hovedet
under armen uden blik for den verden, vi skal give videre til de
næste generationer?
– Mit korte svar er: Det kan nytte. Vi kan alle gøre en
forskel. Vi har taget de første skridt med Det grafiske
CSR-kodeks, Svarnemærket og FSC-certificeringen. Vores
løfte til markedet hedder: Vi bevæger mennesker. Vi tror på,
at vi alle kan skabe bevægelse ved at dele viden, motivere
og guide hinanden til ansvarlige valg. Og vi ved, at det bliver
bemærket, hvad både du og vi gør, slutter Jacob.
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¨Når jeg tager
rapporten frem,
bliver jeg glad¨

¨Når vi sender rapporten ud til leverandørerne,
opfordrer vi dem til at tage ansvar¨
Michael Lund, direktør for Damstahl

Af: Kristine Buske, content- og magasinredaktør / Foto: Tor Trads

En rapport betyder ifølge ordbogen en formel
redegørelse udarbejdet på bestilling. Men det er ikke
tilfældet med Damstahls CSR-rapport. I samarbejde
med Mediegruppen skabte stålgrossisten en rapport
med lyse farver, naturbilleder, der vækker lysten til at
skabe forandring hos den, der læser.

n CSR-rapport? Er det ikke bare en
bunke papirer, som alle virksomheder er nødt til at få udarbejdet?
Sådan var det ikke for Damstahl.
Som rustfri stålgrossist sælger virksomheden materialer, der baserer
sig på genanvendelse. Branchens
fremstillings- og logistikprocesser
står dog samlet set for et markant
CO2-aftryk, og Damstahl er ikke bleg for at gå i front
med at opfordre alle aktører i branchen til øget
fokus på bæredygtighed. Det gælder også gennem
en CSR-rapport, der skiller sig ud. Selv corona kunne
ikke stå i vejen for den ambition.
– Vi gik i gang med at udarbejde rapporten, da
coronakrisen kom, og jeg stillede derfor mig selv
spørgsmålet, om vi skulle udskyde CSR-arbejdet et
år. Men at tage ansvar for vores klima og klode er
for vigtigt. Det kan vi ikke lade vente, siger Michael
Lund, der er direktør for Damstahl.
Lysten til forandring
Rapporten er trykt ansvarligt. Med det nordiske
Svanemærke, der stiller de strengeste miljøkrav i
verden. Man kunne sagtens have holdt sig til en
PDF-fil, som kunne læses på skærmen. Men
Damstahl valgte bevidst trykformatet, fordi det
lægger op til mere fordybelse.
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– Når jeg tager rapporten frem, bliver jeg helt glad.
Det er lækkert med en tryksag i hånden, som giver
mulighed for at fordybe sig og tage sig tid, fortæller
Michael Lund.
Og når nu rapporten skulle trykkes på lækkert
papir, blev billeder og grafiske elementer også vigtige
komponenter. Grønne farver og billeder af bøgeskove
pryder siderne.
– Når man møder en rapport, er den ofte fyldt med
tal og tekst, og personligt skal jeg tvinge mig selv til
at få den læst. Især temaet om bæredygtighed og
virksomhedsansvar forstår man bedre gennem billeder,
figurer og diagrammer. Vi har valgt fine, lyse og positive
farver, som skal vække lysten til at skabe forandring hos
den, der læser, forklarer Damstahls direktør.

¨Vi har valgt fine, lyse
og positive farver, som
skal vække lysten til
at skabe forandring
hos den, der læser¨
Michael Lund, direktør for Damstahl

Hjælper leverandører i gang
Lysten til at skabe forandring er netop vigtig. Damstahl
har som mål at reducere sit eget direkte CO2-aftryk
med 70 % inden 2030.
Derudover sætter stålgrossisten hårdt ind på at
påvirke til en kraftig reduktion også af den indirekte
CO2-påvirkning, som udgør hele 99 % af virksomhedens samlede CO2-aftryk. Bl.a. derfor er Damstahls
CSR-rapport også sendt til virksomhedens leverandører.
– Vi har ikke udviklet en CSR-rapport for at fremstå som miljøvenlige over for vores kunder. Vi gør det,
fordi der er handling bag. Når vi sender rapporten ud
til leverandørerne, opfordrer vi dem til at tage ansvar.
Derfor guider vi dem også til at få styr på deres be-
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regninger. På samme måde tilbyder vi vores kunder et værktøj, hvor de tydeligt kan se,
hvilken forskel det gør på deres CO2-aftryk, om de vælger europæiske materialer frem
for asiatiske. Hvis vi kun taler, sker der ikke noget, siger Michael Lund.
8. gang er lykkens gang
Selvom Damstahl havde en klar idé om, hvilket indtryk den færdige rapport skulle give til
samarbejdspartnere, kunder og andre interesserede, så var udarbejdelsen også en proces.
Nogle sider var igennem flere forslag til billleder og opsætning, før de blev færdige.
– Jeg oplevede en stor fleksibilitet, og Jacob fra Mediegruppen var i hele layoutforløbet god til at tage dialogen med os. Det har stor betydning for det endelige
resultat. Nogle gange skal der 8 gange til, før det bliver helt rigtigt.

Når Damstahl taler CSR, gælder det hele vejen rundt.
De måler også CO2 -udslippet på leverandørernes
lastbiler. På den måde er leverancen af rustfri stål
gennemsigtig for kunden fra start til slut.

Af: Kristine Buske, content- og magasinredaktør / Foto: Hyldager Fotografi & Bjørn Ellermand
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Et
drømmeprojekt
om
et
drømmeprojekt
Vi er stolte af alle de opgaver, vi laver. Og så er der de opgaver, som vi
kan kigge tilbage på med en helt særlig stolthed. Sådan er det for vores
Art Director Jacob Pedersen, når han fortæller om designet af bogen bag
Naturkraft – en oplevelsespark i Vestjylland, hvor naturens fascinerende
kræfter er sat i spil.
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tore tegnede cirkler på transparent papir
går igen, når man bladrer gennem bogen
’Blæst bagover’ om den vestjyske oplevelsespark Naturkraft, der er skabt med naturen
som omdrejningspunkt lige midt i Ringkøbings baghave. For hver cirkel kommer der et
nyt element. Landskabet omkring. En voldgrav. En
indgang. Bogen fortæller om, hvordan Naturkraft blev til.
Det her er en historie om, hvordan bogen blev til.
For det startede med møde efter møde, hvor Mediegruppens Art Director Jacob Pedersen og Julie Vesterby,
der er kommunikationsansvarlig for Naturkraft, mødtes
med redaktionsgruppen. Med bogen ville Naturkraft give
noget igen til bidragsyderne og dele de mange gode
historier fra skabelsen af oplevelsescenteret med de
besøgende.
– Det var ærekære og passionerede mennesker, der
sad rundt om bordet. Det er et af de mest nørdede projekter, jeg har været en del af. Efter de mange møder følte
jeg, at det hele var abstrakt, og jeg vidste næsten ikke,
hvor jeg skulle starte. Min og Julies opgave var at gøre det
abstrakte konkret, så dem, der får bogen i hånden forstår,
hvordan Naturkraft er blevet til, fortæller Jacob.
Tanker om detaljen
Da grunddesignet og kapitelstrukturen var på plads, var
det tid til, at Jacob og Julie skulle smøre ærmerne op. Men
så kom coronakrisen. På både godt og ondt. For Jacob
fik tid og ro på Mediegruppens kontor, mens resten var
sendt hjem og arbejde. Dialogen med Julie foregik over
Teams, så hun næsten sad på skødet. Selvom hun ikke var
der. Nogle gange under timelange opkald, hvor de sad
fordybet i hver deres og talte sammen, når noget skulle
vendes undervejs.
Jacob sidder og peger rundt i bogen og fortæller og
fortæller, mens de mange små finurlige anekdoter, han har
fået i processen, dukker op.
Ligesom bidragsyderne og de mange mennesker hos
Naturkraft var passionerede, gik Jacob og Julie også
passioneret og nørdet ind i projektet. Nørdet i den positive
forstand. Der er nemlig tænkt over alt til mindste detalje.
Intet er overladt til tilfældighederne. Cirklen, som
danner Naturkrafts form, går også igen i både grafiske
elementer og fotos. Ligesom de fire verdenshjørner har
været et omdrejningspunkt. Samtidig er der placeret små
cirkler i bogen, der illustrerer et ur, som tikker ned. Side for
side. I takt med, at Naturkraft bliver til. Der er detaljer, som
nogle måske ikke lægger mærke til. Men de vidner om de
store ambitioner.
– Vi har været inspireret af naturen og dens kræfter.
Nordisk og råt har været vores nøgleord. Det går igen i
både designelementerne, billederne og papiret. Samtidig
er jeg gået væk fra at tænke opgaven som en klassisk
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¨Hvert opslag skal
være en ny oplevelse,
ligesom Naturkraft
er en oplevelse¨

Idéen til Naturkraft opstod, da Bent Brodersen,
formand for handelsforeningen i Ringkøbing, i
2006 stod under bruseren. Et fyrtårn i Lyngvig
skulle lukke, og Bent tænkte, at området måtte
have et nyt fyrtårn. Han tegnede en syvstjerne,
så snart han kom ud af badet uden at vide,
at den 14 år efter ville blive til en ny oplevelsesarena i Vestjylland.

Jacob Pedersen, art director

bog, hvor der står tekst stolpe op og ned, men i stedet
gået til det som et magasin. En 'coffee table book,' hvor
hvert opslag skal være en ny oplevelse, ligesom Naturkraft
er en oplevelse, forklarer Jacob.
Fortællingen om et hul
I de fleste projekter opstår der udfordringer undervejs. Men
det stærke team, hvis tanker smeltede sammen, betød, at
det meste gik gnidningsfrit. Det var lige indtil, at trykkeriet
fik til opgave at lave et hul på forsiden af bogen. Hullet
skulle lade tankerne om transparens og cirklen komme til
live allerede på forsiden.
Men beskeden fra trykkeriet lød, at det kan man ikke
lave gennem et omslag, der er limet sammen af tre komponenter. Den besked godtog Jacob ikke. For når han
havde lovet kunden et hul, så skulle de have et hul. Efter at
have trykket trykkeriet på maven i et par uger, ringede de
pludselig og fortalte, at et mirakel var sket.
– De var meget stolte af, at det var lykkedes at lave det
umulige. De havde aldrig før hørt om, at man kunne lave
et hul i en 'hard-cover-bog' og mente nærmest, at det gav
anledning til at vinde en konkurrence, griner Jacob.

Bogen indeholder 12 kapitler med 12 sider i hver. Alle siderne er
bygget med udgangspunkt i 12 spalter. Ligesom et ur er delt i
12. En anden fun fact er, at bogen passer med gennemsnitslængden på en fod.
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Historien om drømmen
Kommunikationsansvarlig for Naturkraft Julie Vesterby har stået for teksten og for at formidle alle de
gode historier fra projektet. Men teksten skulle
selvfølgelig spille sammen med det visuelle udtryk.
Ligesom hun har siddet på skødet af Jacob gennem skærmen, har hun også været med fotograf,
Lasse Hyldager, ude og tage billeder til bogen –
billeder af det oplevelsescenter, som ikke var der.
Bogen udkom nemlig først til åbningsreceptionen.
– Der sker noget magisk, når Jacob og Lasse
arbejder sammen. De forstår at tænke ud af boksen
– også selvom de skulle vise noget, der ikke var der.
Normalt i sådan en proces dør de store ideer undervejs, og man må gå på kompromis. Det føler jeg
ikke, vi har gjort her, og det kommer til udtryk i det
færdige resultat. Jeg har lavet magasiner før, men
jeg har aldrig før været så tilfreds med et produkt,
som jeg er med bogen om Naturkraft, siger Julie.
Den oplevelse deler hun med Jacob. Når han
går ind i noget, er det ikke bare endnu en opgave.
Han lægger alle sine kreative kræfter i.
– Jeg har arbejdet sammen med nogle, der
er sindssygt begavede og har mange følelser i
klemme i projektet. Alligevel har de respekteret og
stolet på mine kompetencer i processen, så jeg har
haft en stor kreativ frihed. Så det er er en stor ære,
og jeg er meget stolt af det færdige produkt, siger
Jacob og reflekterer lidt mere.
– Det er et drømmeprojekt om et drømmeprojekt.

3 nye digitale
redskaber
Mediegruppen klør på med at digitalisere hverdagen.
Derfor ser nye apps også dagens lys på holdet og hos
vores kunder. Her er tre spændende værktøjer, som er
på vej ud på markedet:

Bogen om Naturkraft ligger som eksemplar i udstillingen, men kan også købes af gæsterne
efterfølgende. Den bliver også brugt som visitkort til samarbejdspartnere, eller når der kommer nye
medarbejdere, der skal lære deres nye arbejdsplads at kende.

¨Normalt i sådan en proces
dør de store ideer undervejs,
og man må gå på kompromis.
Det føler jeg ikke, vi har gjort her,
og det kommer til udtryk i det
færdige resultat¨
Julie Vesterby, kommunikationsansvarlig for Naturkraft

Visit Vejles GastroGuide
Vejle er et besøg værd. Men hvordan
får du overblik over alle de mange gode
steder, hvis du er livsnyder? En ny app
gør det let at planlægge din næste tur
til Vejle og få overblik over, hvilke spisesteder, gårdbutikker og bryggerier, du vil
besøge.

H VA D E R
N AT U R K R A F T ?
Naturkraft er et
oplevelsescenter i
Ringkøbing, som ligger

Nem affaldssortering
Når vi i Mediegruppen arbejder med affaldskommunikation, lytter vi til borgerne. Vil de
have sorteringsguide på tryk eller skal den
være digital? Svaret er både-og. Den trykte
har vi, og nu har vi med vores digitale ad’er,
Vibeke Johansson, i spidsen udviklet en
sorteringsapp. Bygget op om de velkendte
piktogrammer og med indhold, som
kommunerne selv vælger.

på 50 hektar jord med
otte forskellige naturtyper. Gennem
leg og liv giver
centeret gæsterne en
helt ny oplevelse af
den vestjyske natur,
vækker nysgerrighed
og skaber bevidsthed
om natur, bæredygtighed og klima. Det
er Fonden Naturkraft,
der driver oplevelsesarenaen, som er
blevet til ved hjælp
fra en række vigtige
bidragsydere.
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Appen, der binder
Dandy Business Park sammen
Danmarks mest spændende erhvervspark,
Dandy Business Park, har fået en ny app,
hvor alle, som arbejder og bruger
parken, kan dele viden, information og
arbejde sammen. Fra events, frokost,
samkørsel og daglige nyheder.

¨Snart byder vi på en særlig god
kaffe, når vi flytter ind i det nye AI
Innovation House. Bestil en Cortado
eller Flat White, når du lander i
kaffebaren i receptionen¨
MGZN
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Nyt samarbejde om
CSR-kommunikation
Mediegruppen har slået hjernerne sammen med en
række gode samarbejdspartnere og skabt en
taskforce, der er specialister i CSR-kommunikation.
Fra alt det virksomhederne blot taler om til reel
forretningsudvikling og bundlinje. Vi har allerede en
række gode eksempler, hvor store danske virksomheder og organisationer har fået hold på CSR, og
gjort det til en fundamental del af virksomhedens
nye strategi.

Besøg os og se med på
www.mediegruppen.net/csr

Noget godt
at gå hjem på
Fra foråret 2021 genoptager Mediegruppen en
række gå-hjem-møder. Her kan du møde en
mennesker, som er klogere end os. Og du kan
deltage i samtaler om kommunikation, se cases
og spændende opgaveløsninger.
Du kan både deltage ved at møde op i vores nye,
spændende udviklingsfællesskab: AI Innovation
House – eller deltage digitalt hjemmefra. Alle
events er tematiseret efter Mediegruppens
kerneområder: Sundhed, Samfund og Miljø.
Vi glæder os til at se dig og blive klogere sammen!
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Vil du have mere viden om kroppen og
bevægelse? Så hold øje med Krop+fysik, der
inspirerer danskerne til en mere aktiv hverdag.

Det går langsomt, når Andreas fortæller,
og billedet fryser jævnligt. Som om Andreas
stadig befinder sig i rummet. En enkel gang må
vi lægge på og ringe op igen. Alligevel bremser
den dårlige forbindelse ikke den gode historie.

Sundhedsformidling
på rumrejse

Af: Kristine Buske, content- og magasinredaktør / Foto: James Blair, ESA og NASA

På en skypeforbindelse fra Houston til Vejle tog den
danske astronaut Andreas Mogensen mig med ud i
rummet. Et vidne om, at hverken geografisk afstand
eller corona kan spænde ben for den gode historie.
– Jeg skal vist hjælpe til her. Et lille hoved med lyst hår dukker op i siden
af skærmen, mens Andreas Mogensen sidder klar til at fortælle om,
hvordan muskelmassen skrumper ind, når man befinder sig i rummet. Men
først skal familiefaren lige klare opgaven med at binde 3-årige Frederiks
snørebånd.
Det er formiddag i Houston, og Andreas’ kone Cecilie er på vej ud ad
døren for at sende deres tre børn i vuggestue, børnehave og skole. Nu har
Andreas ro til at blive interviewet.
Hvis du ikke lige kan huske, hvem Andreas Mogensen er, så er han den
første – og fortsat eneste – dansker, der har været i rummet. Det skete i
2015. Nu bor han i Houston Texas, hvor han arbejder som den europæiske
rumorganisation ESAs repræsentant hos NASA. Han har sagt ja til et interview til sundhedsmagasinet Krop+fysik for at gøre os klogere på, hvad
det er, der sker med kroppen i vægtløs tilstand. Og hvad vi kan bruge den
viden til på jorden.

Læserne skal med i rummet
I mange af vores sundhedsmagasiner taler vi
med en kendis som Andreas Mogensen. Ikke
fordi personen er kendt. Men fordi vedkommende har oplevet noget på egen krop, som
læserne kan identificere sig med. Fordi det
vækker nysgerrighed, når et kendt ansigt åbner
op. Og fordi vi derigennem kan fortælle de
vigtige historier om det sunde liv.
Andreas Mogensens oplevelser i vægtløs
tilstand kan bruges til at forklare, hvorfor du
tager nogle dage om at få kræfterne igen efter
to uger med lungebetændelse. Han og andre
astronauters arbejde kan også bruges til forskning i kræftceller eller udvikling af medicin. Og
netop den del er vigtig.
For én ting er, at jeg forstår, hvad Andreas
fortæller om og personligt finder det interessant. Kunsten derimod ligger i at kunne tale de
vigtige sundhedshistorier ind i borgernes hverdag. At tage dem med op i rummet og inspirere
dem.

3 GODE RÅD
TIL SUNDHEDSFORMIDLING

3.

Drømmer om eventyr på Mars
Efter at have hørt om Andreas Mogensens
fascinerende rumeventyr har jeg et sidste
spørgsmål til ham: – Hvad er din største drøm
som astronaut?
– Min største drøm er at lande på Månen
eller Mars. Det at kunne åbne lugen og sætte
fødderne i en anden verden. Det er det ultimative, svarer han.
Interviewet er slut, og Andreas og jeg lukker
skypeforbindelsen ned. Imens lever fortællingen
videre.

Hvad er vigtigt for dem,
hvad er der udfordringer,
drømme og håb?

2.
Perspektiver historien.
Hvilke muligheder giver
den nye viden fx for at få
et sundere liv?

1.
Bring personer i spil, som
borgerne kan spejle sig
i eller ser op til. Det kan

En usikker forbindelse
Selvom Andreas Mogensen har fortalt sine rumhistorier mange gange,
gør han det med en hel særlig indlevelse. Og med det store smil, der
kendetegner den danske astronaut. ”Her er en mand, der brænder for sit
arbejde,” tænker jeg.
Vi kommer omkring rumsyge, at astronauterne bliver lavere i rummet,
rumfitness og om at gå ind i vægge, når man igen sætter sine fødder på
jordkloden.

være andre borgere eller
en kendis.

¨Én ting er, at jeg forstår, hvad Andreas fortæller
om og personligt finder det interessant. Kunsten
derimod ligger i at kunne tale de vigtige
sundhedshistorier ind i borgernes hverdag¨
Kristine Buske, content- og magasinredaktør
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SUNDHED

Mennesket og
fortællingen
først

VINTER
2020
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Forkromede strategiplaner og tandløst bureaukratisprog i kontakten
med borgerne er ikke noget, der huer Karin Holland, direktør for
velfærd og sundhed i Horsens kommune. I sine 20 år som topchef i
kommunen har hun arbejdet for at skrælle alle fremmedgørende lag af
i kontakten til borgerne. Derfor var det et naturligt valg for hende, da
Mediegruppen for fire år siden blev udvalgt til at lave kommunens nye
magasin, Dit Helse Horsens.
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Ildsjæl hjælper
børn og unge

i Horsen

s Komm

une

Trivselsgrupper
er en stor succes

Tag
mig med
hjem

Coronakrisen
– gi'r god læring

Åben dialog
Alt har en løsning,
når man kan tale
om det

KENT FIK STYRKET SIT
MENTALE HELBRED
Hjertetræning i det fri giver mening.

NYHEDER MOTION SUNDHED FAMILIELIV
MAD FOREBYGGELSE SUND BY

LÆS MERE OM SUNDHED I HORSENS:
TJEK WWW.HORSENS.DK

DIT HELSE – SKABER
L E V E N D E R E L AT I O N E R M E D
D E T G O D E L I V F O R ØJ E
Med magasinet Dit Helse får din

Af: Jette Warrer Knudsen, redaktør for Helse / Foto: Vibeke Johanson
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arin Holland fremtræder altid selv, som hun gerne vil have, at borgerne i
Horsens Kommune gør i kontakten med hinanden. Nemlig nærværende,
åben og lydhør over for det menneske, hun sidder overfor – og altid villig til
at anskue livet og tilværelsen på nye måder.
Sådan er hun også denne råkolde decemberdag, hvor hun skal fortælle
om, hvorfor hun og Horsens Kommune i sin tid valgte Mediegruppen til at udgive
et helt nyt magasin, Dit Helse Horsens. Udgivelsen skulle sættes i verden for
at knytte borgerne sammen i livgivende og inspirerende fællesskaber med
det gode og sunde hverdagsliv som fortegn.
– I mange år har vi i Horsens Kommune i hele vores tilgang til borgerne
arbejdet efter, at det handler om fællesskaber. At vi fra kommunen skal
komme ud til borgerne og ikke omvendt. At det er borgerne, der definerer, hvad de
har behov for, og så faciliterer vi rammerne fra rådhuset. Det er fællesskaber og
dermed den levende fortælling, der får det hele til at rykke. Historier, som giver mod
og virkelyst til andre, fordi de netop kan spejle sig selv i de artikler, som Dit Helse
kommer med, forklarer Karin Holland.
Horsens Kommune kunne for fire år siden have valgt en anden tilgang, nemlig
selv at producere magasinet, der udkommer to gange om året, fra sin egen
kommunikationsafdeling.
– Den løsning valgte vi fra. Det ville være signalforvirring, hvis magasinet blev
lavet fra rådhuset, fordi det netop handler om det levede liv, set ud fra borgerens
perspektiv. Det er ude hos den enkelte borger, og det fællesskab, der opstår, og
som vi så gerne støtter, at det hele skal gro. Derfor var det vigtigt for os at få
magasinet lavet af folk, der er vant til at færdes derude i felten og samtidig har
store kompetencer inden for borgernær kommunikation og journalistik, fortæller
Karin Holland.
Alle har værdifulde ressourcer
Alle mennesker – ligegyldigt, hvor traumatiserede de er, har ressourcer, som kan
have stor værdi for fællesskabet, mener Karin Holland.
– I vores samfund er der en klar tendens til at se folk i svære situationer som
ofre. Det, mener jeg, er forkert, for min erfaring viser, at folk er langt mere robuste,
end man måske skulle tro. Der hersker også en udbredt tendens til, at når det er
synd for nogen, ja så er det lig med 'send flere penge'. Det materialistiske fylder
alt for meget. Og det er menneskefortællingerne i Dit Helse med til at rette op på,
siger Karin Holland og tilføjer:
– Ved at udgive magasinet anerkender vi ressourcerne hos borgerne. Vi viser
dem respekt ved at fortælle deres historie. Dermed kommer bladet til at leve ved
at sprede inspiration og livsmod. En forkromet strategi om medinddragelse, som

kommune en enestående chance for at
styrke samtalen med borgerne, så den
bliver vedkommende og relevant for
alle målgrupper. Magasinet består af
artikler, skræddersyet til at fortælle om
temaer, initiativer og nye muligheder,
der fører til det gode liv – i din kommune.
Indholdet bliver matchet og kombineret
med artikler fra magasinet Helses store
bagkatalog. På den måde bygger
Dit Helse videre på den platform,
som Danmarks ældste og mest læste
sundhedsmagasin allerede har.

¨Ved at udgive magasinet anerkender
vi ressourcerne hos borgerne.
Vi viser dem respekt ved at fortælle
deres historie¨
Karin Holland, direktør for velfærd og sundhed i Horsens kommune
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signalerer, at borgeren skal ind på kommunens banehalvdel, som for øvrigt er et
fy-ord hos Karin Holland, kan ikke rykke på
samme måde – det sker kun gennem et
andet menneskes historie. Hverdagsfortællingerne er vigtige at få frem, når det gælder
om at få gødet jorden for det gode liv,
understreger Karin Holland, der selv godt
kan lide at sidde med et fysisk magasin i
hånden. Et magasin, som helt konkret kan
føles mellem hænderne, gør godt, siger hun
og tror på fremtiden for det trykte magasin.
Fortællingen som vigtigt redskab
I de fire år, Dit Helse Horsens er udkommet,
har der selvfølgelig været meget fokus på
at prioritere og anvende pengene til de
mest sårbare. Men Karin Holland har holdt
fast i, at det ikke er magasinet, som skal
ryge ud af budgettet.
– I den forbindelse vi jeg gerne rose
vores politikere og borgmester - de stiller
sig nemlig ikke tilfredse med at skrue et
budget sammen uden at forpligte sig på,
hvad der virker bedst. Om pengene er givet
godt ud i forhold til borgernes ve og vel.
Jeg oplever, at der her er stor forståelse
og tillid til narrativet om, at det er historien
om det levede liv og fællesskabet, der
bringer os videre – både som borger og
kommune, forklarer Karin Holland og uddyber:
– Ikke mindst er der tillid til, at vores
indsats med Dit Helse er vigtig, selvom
effekten af magasinet ikke kan måles, men
at det måske alligevel batter noget i den
sidste ende. For vi kan jo ikke som sådan
måle folk, der bliver inspireret. Og, hvis vi
forpligtede borgerne til at melde tilbage til
os om, hvad de har fået ud af at læse Dit
Helse, så ville vi i den grad modsige os selv i
missionen med magasinet. Vi sender bladet
ud til borgerne som inspiration og anerkendelse – og så må magasinet leve sit eget liv
derude sammen med borgerne.
Tro på det og hold fast
Karin Holland pointerer, at beslutningen om
at ville udgive et magasin som Dit Helse
bygger på mod og på at turde.
Nu overlader hun stafetten til en anden.
Hun har nemlig besluttet at gå på pension
ved udgangen af december måned. Hun
har i sine 20 år som topchef for velfærd og
sundhed i Horsens Kommune samarbejdet
med hele tre borgmestre og seks forskellige
byråd. I sig selv noget af en fortælling om
et menneske, som har gjort en meget stor
forskel, og som fortjener at være en stor
inspiration og rollemodel for andre topchefer,
der også gerne ville turde at vælge den
menneskelige og respektfulde dimension
i forhold til borgernes ve og vel frem for
forkromede og blodløse strategiplaner.
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Løsning
Fjernvarme
fik udvidet
varmefællesskabet

D

Af: Pia Smith Baun, content redaktør / Foto: Vibeke Johanson

en grønne omstilling er her, der og
alle vegne. En positiv udvikling, der
kommer mere og mere på tale i
medierne og hos danskerne. Men
samtidig kan det være svært for
den enkelte borger at finde rundt
i alle de mange muligheder, der er
for en grønnere hverdag. Her har fjernvarmeværkerne en
gylden mulighed for at fortælle om deres varmeløsning,
som hele tiden kan tilpasse sig nye grønne løsninger i
takt med udviklingen – uden at borgeren selv skal røre
en finger. Som non-profit organisation tjener fjernvarmeværkerne desuden ikke penge, og de gode og billige
varmeløsninger kan ses på forbrugernes varmeregning.
Nyt område var vilde med fjernvarme
Et projekt, hvor der har været fokus på at nå ud til
borgerne gennem kommunikation, er Løsning Fjernvarmes
nye område i Stjernevejskvarteret, hvor seks veje fik
mulighed for at få fjernvarme, hvis ønsket om tilslutning
var stor nok. Breve, hjemmeside, borgermøde med live
transmission, facebookopslag og skilte blev lavet for at
informere om det nye tiltag. Og så kom et rullende fjernvarmekontor på rundtur, hvor borgerne kunne få svar på
deres spørgsmål.
– Interessen viste sig at være overvældende. Vi har
fået mange tilkendegivelser fra personer, der gerne vil

MEDIEGRUPPEN
H JÆ L P E R M E D
AT F O R N Y O G
F O R S TÆ R K E D I N
F O R TÆ L L I N G O M
FJ E R N VA R M E
Mediegruppen har
gennem flere år hjulpet
fjernvarmeværker med
deres kommunikation
og har fungeret
som et ekstra hold
kollegaer, der kæmper
fjernvarmeværkernes
sag. En hjælper, der
finder og eksekverer den
rigtige indgangsvinkel
på nye projekter.
Mediegruppen har
blandt andet hjulpet
Løsning Fjernvarme
i hverdagen og i
projektet omkring
Stjernevejskvarteret.

ME
DIE
GRUP
PEN

¨Jeg skulle
have været
skraldemand¨

være en del af fjernvarmefællesskabet, fortæller Anders Møller, der
er formand for Løsning Fjernvarme.
– Gennem hjemmesiden og på
vores rundtur med fjernvarmekontoret tilkendegav over 200, at de
ønsker fjernvarme. Og det er godt
for alle i fjernvarmefællesskabet. Når
vi øger antallet af kunder, deler vi de
faste udgifter på flere skuldre, så vi
alle får endnu mere glæde af den
fælles fjernvarme, fortæller han.
Der var engang et fjernvarmedanmark med tilslutningspligt
Faktisk har fjernvarmeværker
eksisteret i Danmark siden 1903.
Og med en fortid, hvor der var
tilslutningspligt til fjernvarme, har
mange fjernvarmeværker mødt en
udfordring med at få nye forbrugere.
Førhen kom kunderne af sig selv,
fordi de var forpligtet til det. Nu
skal værkerne ud og kæmpe om
kunderne. Hos Løsning Fjernvarme
er de særligt opmærksomme på
at være synlige.
– Stilstand er lig med tilbagegang. Det er enormt vigtigt, at vi
hele tiden er i dialog med forbrugerne og viser, at fjernvarme er en
god og grøn varmeløsning, forklarer
Anders Møller, der ser et særligt
behov for at kommunikere om fjernvarme i den fase, vi er i nu, hvor olie
og naturgas skal udfases.

Af: Mette Bernt, kommunikationschef / Illustration: Vibeke Jojansson

Man kan have den bedste idé i verden. En vaskemaskine, der lægger tøj
sammen. Køretøjer, der kan fragte dig på få sekunder. Eller fjernvarmeværker,
der leverer billig, driftssikker og grøn varme til lokalområdet. Men hvis ingen
hører om det, kan det være lige meget. Derfor er kommunikation vigtig, når
fjernvarmeværker har planer om at få flere med i fællesskabet. Det kræver, at
de rækker ud til borgerne gennem flere forskellige kanaler.
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Jeg lavede min første sorteringsguide i
slutningen af 90’erne. ”Den lille grønne”
hed den og kom ud til borgerne i Aalborg.
Affald har siden haft en plads i mit hjerte,
og de sidste mange år har det været en
vigtig del af min arbejdsdag.

J

A F FA L D S KO M M U N I K AT I O N

En iPhone fyldt med billeder af skraldespande
Det fascinerer mig, når ting fungerer. Når jeg tænker:
Det var alligevel smart. Og sådan har jeg det med
affald, sortering og genanvendelse. Det er simpelthen
så smart en cyklus, at det næsten ikke er til at fatte.
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Gode sorteringsvaner
Apropos vane, så er det egentlig præcis, hvad mit
arbejde handler om. Hvis borgerne i en kommune kun
har én skraldespand og pludselig skal have tre, skal
de gøre noget andet, end de plejer. For mig er det ikke
svært. Men det er ikke det, der betyder noget. Det
vigtige er, at borgerne skal ændre hverdagens rutiner
og vaner. Stoppe med at gøre noget, de altid har gjort
og lære at gøre noget nyt. Pyha. Og så midt i en travl
hverdag med alle mulige andre gøremål. Hvem gider
så at gøre en indsats for affaldssortering?
Min oplevelse er, at det er der rigtigt mange
borgere, der gør. De tager endda imod forandringen
med kyshånd. Fordi de også er optaget af den grønne
omstilling, CO2 og cirkulær økonomi. Verden omkring
dem. Og fremtiden. De siger ja tak til sortering, fordi
det giver mening for dem. Men ikke dem alle. Flere
vil bare have det nemt. Og hvis affaldssorteringen er
nemt, tænker de: Nå, hvis det er det, vi skal, gør vi det.
Og så er der dem for, hvem det bare ikke giver mening
og som bliver ved at gøre, som de altid har gjort.

I Mediegruppen har vi
mere end 10 års erfaring
i at udarbejde strategier,

eg ville have været en alletiders skraldemand. At sidde der i bilen, samle alle ressourcerne ind, sørge for, at de blev genanvendt, snakke lidt med borgerne og hjælpe
dem på vej, når de havde brug for hjælp og
søgte svar på spørgsmål. Hvad med mælkekartonen?
Er det restaffald, papaffald eller papiraffald? Ja, i dag
er det restaffald, men planen er, at vi også skal kunne
genanvende mælkekartonen. Så der kommer til at ske
en ændring. Det kunne jeg have svaret. Blandt andet.

Hvor andre måske har deres iPhone fyldt med fest og
feriebilleder, finder du både billeder af skraldebiler,
affaldsbeholdere og indendørs skraldespande på min
iPhone. Her er endda billeder af mig, der fotograferer
en skraldebil på en gade i Berlin, fordi mine børn mener,
at jeg er helt gakkelak med alt det skraldeværk. Men
jeg kan ikke lade være. Jeg smiler også, når jeg går
på genbrugspladsen. Smiler for mig selv og til de flinke
pladsmænd. Fordi jeg synes, det er genialt. En beholder
til det og en til det, alt haveaffaldet her og det, der kan
bruges igen af andre, skal ligge der.
Faktisk bliver jeg også sur, når mine naboer ikke
sorterer deres affald rigtigt, og nogle gange kommer
jeg til at sige det højt. Jeg har nok altid været lidt aktivistisk. Demonstrerede for freden og mod atomkraften
før jeg blev konfirmeret, når jeg altså ikke var med min
mor ude på en herregård for at købe biodynamiske
grøntsager. Har bare altid været drevet af, at vi alle
sammen kan være med til at gøre en forskel, hvis vi
gør en indsats. Og i tilfældet med affaldssorteringen
– en meget lille indsats. For hånden på hjertet og den
anden på skraldespanden. Hvor lang tid tager det lige
at sortere affald, når først det er blevet en vane?

koncepter og affaldskommunikation, der bliver
eksekveret. Såvel trykt
som digitalt.
Udgangspunktet er altid,
at affaldskommunikation mest af alt handler
om mennesker, at vi tror
på, at fortællingerne
forandrer verden, og at
borgerne er forskellige
– og derfor ikke bliver
motiveret af det samme.
Læs mere på
mediegruppen.net/affald

Ensretning, når virkeligheden byder på forskellighed
Det er hele humlen, når vi skal kommunikere om affald.
Politikerne har fokus på at ensrette, og borgerne er
forskellige. Kommunerne er også forskellige, ligesom
vejene og højden på husene. Nogle af dem ligger også
ved vandet ude ad små sommerhusveje, hvor skraldebilen ikke kan vende. Sådan er det. Og det er det, der
er den interessante udfordring ved at lave effektfuld
affaldskommunikation. Hvordan skaber vi en kommunikation, der skal bidrage til ensretning, når virkeligheden
byder på forskellighed? Hvordan får vi det til at give
mening, og hvordan gør vi det nemt, så den indsats, vi
kræver fra borgerne, bliver til at håndtere?
At jeg kan sætte mig i borgernes sted, har mange
års indsigt i affald og kan fatte pennen. Det er det, der
får mig til at arbejde med affaldskommunikation – og
faktisk synes jeg, det er sjovt.

28

SAMFUND

29

Digitale konkurrencer og annoncer
Kampagne på SoMe med annoncer, konkurrencer og posts på Facebook, Instagram og
LinkedIn skabte opmærksomhed og en række positive kommentarer.

Sommeren,
hvor vi blev
solgt på stedet
Af: Mette Bernt, kommunikationschef / Foto: Destination Lillebælt, Spot On Studios

Sommeren 2020 blev året, hvor det danske ordforråd blev udvidet med det nye begreb ”staycation”. Danskerne skulle opleve Danmark, og
turistdestinationer fik helt naturligt travlt med
at kommunikere.
I år har der været allokeret ekstra penge til at få danskerne til
at opleve Danmark. Så vi blev hjemme og brugte tid, opmærksomhed og feriedage i det nære. Der har været mange kampagner, som skulle få os til at få øje på dette. Fra Bare Danmark,
den store landsdækkende kampagne, til fx Fynsk skal det være,
hvor alle fortræffelighederne på Fyn kom i spil.
Med et samlet budget på knap en million kroner gik VisitFredericia, VisitMiddelfart, VisitKolding, Destination Lillebælt,
Meeting Lillebælt, Brobygning Middelfart, Middelfart Handel,
Business Fredericia, Business Kolding og Naturpark Lillebælt
sammen om en kampagne, som skulle skabe opmærksomhed
og synlighed. Mediegruppen vandt opgaven i konkurrence med
tre andre bureauer. En indsats, som skabte liv og vækst i butikker,
på attraktioner og overnatningssteder. Det hele tog afsæt i et
fælles narrativ – og en fortælling til danskerne, som var til at få
øje på.

ME
DIE
GRUP
PEN

DET HELE STARTEDE
SÅDAN HER
Vi genstartede turismen
Det var sidst i maj. En mail fra Jacob Ejs tikkede ind i min mailboks. I sig selv ikke noget
usædvanligt. Det sker faktisk flere gange
dagligt. Denne mail lagde dog et særligt
pres. Ikke blot på mig, men på hele holdet
i Mediegruppen. Havde vi opfattelsen, at
sommerferien var nær, var det helt rigtigt.
Der var blot lige en opgave, der skulle
løses inden. Destination Lillebælt havde
indbudt til konkurrence om en kommunikationsindsats, der skulle få danskerne til at
opdage eller genopdage området. Danmark havde været lukket ned, og nu skulle
Lillebælt genstarte turismen.
Der var hverken tale om en tretrinsraket
eller en indsats over tid. Det var nu og her,
fordi sommeren netop stod for døren, og
Destination Lillebælt helt naturligt måtte
hurtigt ud over stepperne. Ville vi deltage

Landsdækkende avisomdeling til alle dagsbladslæsere
Med en kampagneavis trykt i et oplag på 250.000 stk. kom Lillebælt hjem i danskernes
stuer. Avisen blev distribueret som et indstik i en lang række danske dagblade i uge 28.

¨På trods af stor konkurrence
på nettet og mange at slås
med konverterede kampagnen
virkelig godt. Først og fremmest
hen over sommeren, men også
med et tryk i sensommeren hen
mod efterårsferien¨

Seks vilde og vidunderlige film
Kampagnens fortæller blev TV-vært og boligekspert, Sara Lygum, som satte scenen for
seks vidunderlige film, der tog modtageren med på tur i Lillebælt – fra natur, shopping,
overnatning, café og restauranter til kultur og mødesteder.

Lillebælt s
VILDE VIDUNDERE
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God konvertering trods stor konkurrence
i konkurrencen, havde vi fem arbejdsdage til at
udarbejde et oplæg. Det ville vi, så vi rykkede
sammen i huset, tog et par aftener med pizza
fra Enzo – ikke at klage over – og vandt konkurrencen. Begrundelsen lød: En god idé og
et så færdigt oplæg, at vi bare skal trykke på
knappen.
Kaffe, croissanter og effektive møder
Opgaven var i hus. Havde vi oplevet travlhed
med oplægget, krævede eksekveringen et
ekstra gear. Første møde ventede i Middelfart,
hvor aktører fra både Middelfart og Fredericia
var samlet. Senere stødte Kolding også til. Vi
drog afsted. Det var vigtigt at komme godt fra
start, hvis vi skulle nå den sindsyge tidsplan, der
lå foran os. Vi sad – også den gang – med god
afstand i et stort mødelokale med kaffe, croissanter og håndsprit på bordet. Og det blev et
af flere møder, hvor alle var på. Positive og med
en energifyldt klar-parat-start-attitude over
hele linjen. Vi tog hjem. Glade og fulde af energi
til at gå i gang med at færdiggøre kampagnens
elementer, der skulle være eksekveret og ude
ved danskerne i løbet af fire uger.

D E M , D E R A L L E R E D E VA R S O L G T
Kampagnen henvendte sig også til de lokale
borgere i Middelfart, Fredericia og Kolding.
Gjorde dem stolte af deres sted og opfordrede
dem til at holde ferie hjemme omkring Lillebælt.
Det skete blandt andet gennem omtale i lokale
medier som: Fyns Stiftstidende, Vejle Amts
Folkeblad, JydskeVestkysten og flere lokale
uge- og netaviser.

På trods af stor konkurrence på nettet og mange at slås med konverterede
kampagnen virkelig godt. Først og fremmest hen over sommeren, men
også med et tryk i sensommeren hen mod efterårsferien.

Vildt vandland
til salg

393.515

Midt i naturen og tæt på byen. For den eventyrlystne, der øjner chancen for at møde
et marsvin. Og for dig, der er til udstyr, udfordringer og uforglemmelige oplevelser.

visninger har
konkurrencerne på
Facebook

6.625

Lige nu udbyder vi vilde og
vidunderlige naturoplevelser
på et samlet areal på over 300 km2 .
Her er Danmarks største naturpark
fuld af marsvin, fisk og søanemoner
– med egne familievenlige strande
og stier. Til lands og til vands.

har deltaget i
konkurrencer

Beliggenhed

3 målgrupper

Medier

Feriegæster, som består
af både børnefamilier,
par uden børn og naturentusiaster

Landsdækkende:
90 % af spend

Erhvervsturister, som
kommer for at holde
møder og konferencer
Lokale feriegæster og
borgere

Print:
25 % af spend på indstik
og redaktionelt produkt

Få minutter fra centrum og med
direkte adgang til skov og strand.

Åbent hus
Døgnet rundt – dog med
enkelte begrænsninger.

Areal: 369,5 km2
Marsvin: 2000+
Skovstier: 510 stk.

Lillebælt s

Snorkelstier: 4 stk.

VILDE VIDUNDERE
Lillebælt. I sig selv et vildt vidunder. Stejl og klar. Med arkæologiske fund, skibsvrag, nøgensnegl og marsvin. Mellem himmel og
moræneler. Akkompagneret af kuperet terræn. Formet af fortidens vilde Lillebæltgletcher. Historien har sat spor. Ikke kun i naturen.
Fortidens voldanlæg, håndværk, design og traditioner giver i dag noget solidt at stå på. Både i Fredericia, Kolding og Middelfart.
Her finder du traditioner og skabertrang. Det er vidunderligt. Og vildt. Det er det særlige ved Lillebælt, og du er mere end velkommen.

lillebaelts.dk

¨Selv om Lillebælt nærmest
er vores nabo anede vi i
Mediegruppen ikke, at her var
så mange oplevelser at dykke
ned i. At vi selv blev blæst helt
bagover førte til “Solgt på stedet”
- et univers, der gav mulighed
for at trække en parallel til
ejendomsmæglerens verden. ¨
Mette Bernt, kommunikationschef

Lånte ord fra en anden branche
Rammen for kampagnen var, at den skulle
skabe opmærksomhed omkring Lillebælts
Vilde Vidundere. Vi valgte at markere det
med det vidunder, som overraskede mest,
når vi fortalte andre om Lillebælt.
Marsvinene. Den lille hval, som boltrer
sig i Lillebælt i så stort et antal, at bestanden
er verdens tætteste. Marsvinet blev markør
på kampagnelogoet og fik følgeskab af
andre vilde vidundere i naturen, på museer,
i restauranter, butikker og gågader.
Alle vidste, at andre destinationer ville
gøre en indsats og også havde meget at
byde på.
Så hvordan fik vi opmærksomheden?
Allerede i konkurrenceoplægget gik vi på
opdagelse i et koncept, der skabte andre
vinkler og anderledes superlativer. Afsættet
var, at vi selv var blevet blæst helt bag
over, da vi 'dykkede ned' i Lillebælt.
Vi anede ikke, at her var så meget at
gå på opdagelse i. Men hvordan undgik
vi at komme til at sige det samme som de
andre?
Vi brugte vendingen: ‘Solgt på stedet’.
Et udtryk, der fortæller, at vi bliver blæst
bagover af noget, vi ikke havde ventet.
At vi har haft en helt særlig oplevelse
og en uventet kærlighed til et sted. ’Solgt
på stedet’ var samtidig et udtryk, der trak
en særlig parallel til ejendomsmægleruniverset. Og det er det univers,
kampagnen lænede sig op ad.

111.167
gange er der interageret med kampagnen
(kliks, likes, kommentarer)

4.154.872

5,4 mio.

har set kampagnen på Google Display

gange er filmene blevet vist (Facebook,
digitale dagblade og YouTube)

37.793
gange er hjemmesiden besøgt
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Digtalt:
75 % af spend på SoMe og
digitalt på landets ugeavis
platforme
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7,9 mio.
gange er kampagnen vist digitalt
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DIGITALT

Fra kunstig intelligens
til menneskelige
fortællinger
Sidst i februar 2021 pakker Mediegruppen
flyttebilen og rykker fra dagligstuerne
på Horsensvej i Vejle til et af Danmarks
mest ambitiøse udviklingsmiljøer:
AI Innovation House i Dandy Business Park.
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D

et gør vi, fordi vi kommer på 1.
holdet i forhold til erhvervsudvikling,
innovation og vidensdeling. Det nye
AI Innovation House er superambitiøst og et af landets allermest spændende
klyngehuse for videns-virksomheder og organisationer, som gerne vil se ind i fremtiden.
Vi bliver en del af 18.000 m2, som kommer til
at huse store brands som IBM – og en masse
andre. Her samles virksomhederne i et tæt og
udviklende klyngebyggeri, hvor vi alle hver dag
bliver klogere på fremtiden og ser nye formater
og perspektiver. Byggeriet er på fire etager, og
Mediegruppen flytter ind på halvdelen af 4. sal.
Med højt til loftet og en udsigt, der inviterer til
refleksion.
Human First
Ideen med AI Innovation House er at sætte
kunstig intelligent i spil, så vi for alvor får sat
automation og digitalisering på dagsordenen.
Aktørerne er mange fra de mest digitale
virksomheder og intuitioner til et bureau som
Mediegruppen, hvor vi altid tænker på historien,
før vi tænker digitalt.
DNA’et for huset bliver at forløse den digitale
omstilling, kunstig intelligens og at møde fremtiden. Men altid med mennesket først.

Det nye AI Innovation House lyser op i landskabet.
Kombination af glas, illumination og grønt giver
særpræg og kant.

A I I N N O VAT I O N H O U S E
En Triple Helix innovationslegeplads, hvor virksomheder,
myndigheder og forskningsog uddannelsesinstitutioner
netværker, innoverer og
samarbejder om at bringe
højt specialiseret viden inden
for digitalisering og kunstig
intelligens ned i en menneskelig
kontekst.

Af: Jacob Ejs, direktør og partner

5.000 m2
200 videns
medarbejdere
5.000 besøgende
Åbning 1. marts 2021
3D Conference Center
Huset rummer mange kroge og hyggelige miljøer,
hvor vi kan mødes, hænge ud og samtale.

3D lokale med 360
grader projektering
Collaboration Labs

¨Vi vil bruge vores greb til at sætte AI i spil
med et menneskeligt perspektiv¨
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Blue Box – Co-Creation
Lab
Smart U Lab
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Hos Mediegruppen er vi optagede af at tage
med på rejsen, men også bruge vores greb,
verdensbillede og DNA til at sætte alting i et
rigtigt og menneskeligt perspektiv.
Vi vil udfordres
Derfor vil vi gerne udfordres på vores egen virkelighed og på vores mindset. Når vi taler med
kunder om fortællinger og formidling, får vi sat
strøm til dette med nye perspektiver på digitalisering og muligheder for at arbejde smartere
og få meget mere rækkevidde.

Faciliteter og indretning, der ‘sparker røv’
Huset bliver et besøg værd. Det er spækket
med al den nyeste teknologi, og når du møder
ind på landingsbanen foran huset, guider
landingslyset dig sikkert frem til receptionen.
Her kan du roligt bestille en cortado, mens du
venter på, at vi kommer ned og tager godt imod.
Der er købt voldsomt ind af det nyeste
IT-udstyr, og måske lykkes det at forløse ambitionen om mødelokaler, hvor IT og udstyr bare
virker.
I husets underetage er der indrettet et
kæmpe auditorium med 360 graders projektion.
Her spiller lyd og digitale muligheder maks,
og produkter, præsentationer, lyd og billeder
spiller sammen. Auditoriet kan rumme op til
150 mennesker, og vi glæder os til at vise dig
din nye kommunikation og formidling i helt nye,
digitale rammer.
En lang række State-of-the art lokaler til
konferencer, møder, events, undervisning,
gaming, produktlanceringer, udstillinger m.m.

¨DNA’et for huset bliver
at forløse den digitale omstilling,
kunstig intelligens og at
møde fremtiden¨

AI Innovation House ligger i Dandy Business Park. Samlet bor
godt 270 virksomheder i dette erhvervsområde.

Sig ‘mojn’ til Pepper
Du bliver taget godt imod i det nye AI Innovation
House. IBM har udstationeret ‘Pepper’, en lille
sjov robot, som bliver husets egen R2D2. Pepper
er både venlig, intelligent og praktisk. Han ved
meget og lærer for hver gang, han møder mennesker og opgaver. Og til forskel fra os – stiger
summen af visdom fra måned til måned.
Kom og besøg os
Du vil sikkert få en invitation til en af vores egne
events, og vi skal nok sørge for, at du holdes
opdateret på de mange andre aktiviteter i huset.
Kom og besøg os – og få den store rundtur,
som ender på 4. salen til en snak med holdet af
gode mennesker.
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Mesterlæreplads med
turbo og
timing

Du bliver taget godt imod af Pepper, en sjov robot som bliver husets egen R2D2.

Se i øvrigt Mediegruppens
‘Gå-hjem-møder’ og arrangementer på:

mediegruppen.net/events

Af: Anne Katrine Bagai, tekstforfatter / Foto: Vibeke Johansson

Aktiviteter, der flytter verden
Huset vil rumme en lang række aktiviteter. Fra
fredagscafé: AI Learning Friday, Art Tech Tuesday med fokus på kunst og kultur og AI Knowledge Monday. Huset vil forbinde til verden med
stærke partnerskaber som f.eks. samarbejde
mellem MIT (Boston), Fab Foundation, AI Innovation House og Fablab Spinderihallerne i Vejle
Kommune og netværk med SDU i forhold til
automation og robot teknologi.

Signe Godske har været grafikerelev hos
Mediegruppen siden august. Og der har
været tryk på! Som elev skal man både levere
og lære på samme tid. Heldigvis er Signe
gjort af et særligt modigt stof.

S

igne har altid været selvstændig. Hun kan huske
det fra folkeskolen, hvor læreren fortalte og fortalte,
mens Signe faldt i staver. Hun ville hellere ud og
lave noget. Bruge sine hænder og sin kreativitet.
Med et CV, der både omfatter selvstændig virksomhed,
en designuddannelse på TEKO, erfaring med markedsføring
og et job i London, har hun ikke siddet stille. De næste tre
et halvt år skal Signe være i mesterlære som grafiker hos
Mediegruppen.
– Det er en fed følelse, når jeg har kæmpet for at lære
noget håndværksmæssigt svært, og det til sidst går op i
en højere enhed. Hos Mediegruppen er opgaverne meget
alsidige, så jeg bliver hele tiden udfordret. Her er der ikke to
dage, der er ens, siger Signe.
En god kemi giver plads til læring
For Signe var det nervepirrende at skulle vælge den virk-
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LANG
TRADITION
FOR ELEVER
Mediegruppen har
løbende haft grafikerelever og journalistpraktikanter de sidste
25 år. Og det er der en

somhed, hvor hun skulle i mesterlære. Hun havde
hørt historier om fejlslagne mesterlærerforløb, hvor
virksomheden og eleven bare ikke matchede, når det
kom til stykket. Den frygt fik hun manet til jorden.
– Jeg er under oplæring hos Camilla, der er super
dygtig, og vi er i dialog flere gange om dagen. Det
betyder meget, at kemien er god. Man skal kunne stille
alle slags spørgsmål. Også de dumme, griner Signe.
Nogle gange kan det føles lidt skræmmende at
arbejde sammen med dygtige grafiske designere, der
skal se tingene igennem før godkendelse. Samtidig er
Signe glad for den faglige sparring, der også ser det
høje faglige niveau som et incitament for at give sig
100%.
– På de virksomheder, jeg har arbejdet på førhen,
har jeg enten været solo eller den eneste inden for
mit fagfelt. Det er dejligt at være i dialog med de
andre og lære af deres perspektiver, erfaringer, og
løsninger. Det giver mig en bedre grundforståelse og
faglig base.

”Det er en fed følelse,
når jeg har kæmpet for at lære
noget håndværksmæssigt
svært, og det til sidst går
op i en højere enhed”

god grund til.
– Vi har en lang
tradition for elever
i huset. Det er altid
en rejse, hvor vi skal
investere, men får
meget igen. Vi gør
det, fordi vi skal bygge
fremtiden på nye
talenter – og tage et
samfundssvar, siger
direktør og partner
Jacob Ejs.

Fra værksted til kontor
Privat holder Signe af at forme og arbejde med træ.
En hobby, hun deler med sin far, ligesom de deler
værksted og begge er interesserede i at designe og
skabe. Hun har lige købt hus i Fredericia sammen med
sin kæreste, og med det er der også kommet en del
projekter til. Et møbel til badeværelset, bejdsning af
et spisebord og nye billedrammer, der skal bygges.
– Jeg er meget i gang, så nogle gange slapper
jeg også bare af.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Den,
der ejer fortællingen,
ejer fremtiden sed
do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud.

Vi tror på, at fortællinger forandrer verden og hjælper dig med at bevæge
mennesker ved at gøre din kommunikation til borgere eller medlemmer
mere relevant, vedkommende og menneskelig.

mediegruppen.net

