
Oplæg til branding og markedsføringsstrategi
[Gribskov Erhvervscenter af 6.8.2015]

Der er bevilliget 300.000 kr. til branding og markedsføring af Gribskov som erhvervskommune. Gribskov 
Erhvervscenter A/S står for aktiviteterne.

Der planlægges gennemført følgende aktiviteter:

1. Produktion af 2 brandingfilm om erhvervslivet i Gribskov, hhv. turismeerhvervet, med fokus på at styrke 
det eksisterende og tiltrække nye virksomheder.

2. Magasinet ErhvervNordsjælland. Særudgave om erhvervslivet i Gribskov.

3. Helsinge messen. Deltagelse med stand.

1. Brandingfilm.

Produktion af brandingfilm af 2,5-3 minutters varighed. Budskabet er, at Gribskov er et godt sted at drive 
erhverv. Den dækker repræsentativt brancher og byer i kommunen. Målgruppen er (små og mellemstore) 
virksomheder, der kunne tænkes at etablere sig i kommunen. Samtidig er det vores eksisterende erhvervsliv,
der skal kunne se sig selv i filmen og det de er en del af, og dermed fortælle om stolt om Gribskov, når de er 
på messe i Herning eller Frankfurt eller ringes op af DI. 

Endvidere produceres en brandingfilm af ca. 2 minutters varighed for turismeerhvervet. Der tages 
udgangspunkt i materialet for den generelle erhvervsfilm og tilføjes lidt yderligere materiale om 
turisterhvervet. Målgruppen er turismeerhvervet i og udenfor kommunen mhp. at tiltrække aktører samt 
styrke turismeerhvervet i kommunen.

Filmene markedsføres bredt ud fra en markedsføringsplan via sociale medier, google addwords mm., samt 
placeres på hjemmesider og skærme hos kommunen, Gribskov Erhvervscenter A/S, ErhvervGribskov, 
virksomheder, foreninger mv. Den kan benyttes som start på foredrag om kommunen, erhvervslivet mv. af 
politikere, embedsmænd og erhvervsfolk. 

Filmene produceres umiddelbart, såfremt dette er muligt, alternativt i 2016. 

2. Markedsføring af erhvervslivet i særudgive om Gribskov af Erhvervsmagasinet Nordsjælland.

Denne særudgave har fokus på erhvervslivet i Gribskov, hvor virksomheder fra Gribskov har mulighed for at 
få profileret deres visioner, virksomhed og produkter i form af annoncer og artikler. Indstikket bringes i 
Frederiksborg Amts Avis medio oktober. Der bliver afholdt et fællesarrangement i Gribskov Erhvervscenters 
lokaler den 2. september 2015, hvor lokale virksomheder er inviteret mhp. at kunne præsentere deres ideer 
til særudgaven. 

Formålet er, at profilere Gribskov som et stærkt erhverv i en stærk kommune. Synliggøre visionerne for 
Gribskovs erhvervsliv. Markedsføring af de deltagende virksomheder og deres produkter/tjenester.

 

3. Helsinge messen. 

Der deltages med en stand under messen, hvor Gribskov kommune, ErhvervGribskov og Gribskov 
Erhvervscenter A/S og det stærke samarbejde om vækst og beskæftigelse præsenteres overfor såvel 
virksomheder i som udenfor kommunen. Også her brandes Gribskov eksternt såvel som internt som en 
erhvervsvenlig kommune, ligesom kendskabet til ErhvervGribskov øges.

 



Budget  
Produktion af 1 stor og 1 mindre 
brandingfilm

200.000kr

Frederiksborg Amts Avis – 
Erhvervsmagasinet 
ERHVERVNordsjælland.

50.000kr

Deltagelse i Helsinge messen 50.000kr

 
Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14
DK-3200 Helsinge
mailto:info@gribskoverhvervscenter.dk
http://gribskoverhvervscenter.dk
Telefon +45 6915 6500


