
UDKAST TIL BRANDING

BILAG TIL VÆKSTUDVALGETS MØDE 

Følgende oplæg er udarbejdet på baggrund af vækstudvalgets ønske om at overveje 
mulighederne for en styrket branding af Gribskov med henblik på at øge bosætningen.

Vækstudvalget har udbedt sig en skitse til en brandingindsats ud fra tre forskellige økonomiske 
modeller, herunder benævnt bronze-, sølv- og guld-pakkerne.

Bronze-pakken vil koste ca. 120.000 kr.

Sølv-pakken vil koste ca. 335.000 kr.

Guld-pakken vil koste ca. 885.000 kr.

Det skal understreges, at der ikke er angivet forslag til besparelser eller finansieringskilder, og at 
udgifterne derfor ikke er finansierede. 

Målsætninger for indsatsen

Af Gribskov Kommunes koncernstrategi 2015 fremgår det, at kommunen arbejder med følgende 
målsætninger inden for bosætning:

• Kvalitativ vækst i befolkningsudviklingen

Effektmålet for denne målsætning angiver:

• Flere borgere i den erhvervsaktive alder bosætter sig i Gribskov

For at få en brandingkampagne, der er så effektfuld som mulig, er der behov for at skærpe 
kampagnen til en mere klart defineret målgruppe.

Konkrete målsætninger for brandingkampagnen kan være:

Øget bosætning i form af børnefamilier
Øget bosætning i form af de "unge ældre", 60-70 år

Afhængigt af brandingkampagnen opstilles en række indikatorer, således at vi kan måle på 
opfyldelsen af kampagnens målsætninger.

Oversigt over pakkernes indhold

Bronze-pakken indeholder aktiviteterne:
1. Kampagnesite
2. Tilflytterbrochure
3. Digital kampagne inkl. sociale medier

Pris: ca. 120.000 kr.



Sølv-pakken indeholder aktiviteterne:
1. Kampagnesite – udbygget
2. Tilflytterbrochure – samme som bronze-pakke
3. Digital kampagne inkl. sociale medier – samme som bronze-pakke
4. Kampagne i DSB S-tog med videospots
5. Evt. Google AdWords

Pris: ca. 335.000 kr.

Guld-pakken indeholder aktiviteterne:
1. Kampagnesite – yderligere udbygget ift. sølv-pakke
2. Tilflytterbrochure – samme som bronze-pakke
3. Digital kampagne inkl. sociale medier – men nu udbygget med udendørs-reklamer
4. Kampagne i DSB S-tog med videospots – samme som i sølv-pakke
5. Evt. Google AdWords – samme som i sølv-pakke
6. TV-reklame – i samspil med annoncer udendørs og på digitale medier

Pris: ca. 885.000 kr.

Bronze-pakken

Denne pakke sigter mod at opfylde målsætningerne ved et så lille budget som muligt, men dog 
med en indsats, som hæver sig over status quo.

Kampagnen bygger på et særligt kampagnesite for potentielle tilflyttere. Kampagne-sitet er 
essentielt uanset typen af markedsføringskampagne, fordi der skal være et sted for interesserede 
at "lande" og hente yderligere oplysninger.
Kampagnen indeholder desuden præsentationsmateriale tilgængeligt på kampagnesitet samt i 
form af en flot brochure på tryk. 
Desuden indeholder kampagnen en digital annoncekampagne med budskaber, som målretter sig 
de to definerede målgrupper og som geografisk retter sig mod de områder i og omkring 
hovedstadsområdet, hvor vi i forvejen oplever at få tilflyttere fra. Den digitale kampagne benytter 
sig også af de sociale medier.

Samlet pris: ca. 120.000 kr.

Elementer:

• Kampagneside på www.gribskov.dk
Der oprettes en kampagneside for potentielle tilflyttere. Vi benytter eksisterende billedmateriale, og
bruger videomateriale produceret af Erhvervscentret. Der integreres en række mindre aktiviteter 
som café-møder for nye borgere, etc. Disse aktiviteter skal udvikles nærmere. Prisoverslag: 10.000
kr.

• Tilflytterbrochure
Vi samarbejder med bureau om en annoncefinansieret brochure målrettet nye tilflyttere. 
Billedmateriale fra brochuren tilfalder efterfølgende kommunen og vil kunne anvendes på 
hjemmesiden, Facebook, mv. Brochuren uddeles til sommerhusgæster, på biblioteker, hos 
ejendomsmæglere, hoteller, mv. Prisoverslag: 10.000 kr. til evt. omdeling af brochuren.

• Digital kampagne, inkl. sociale medier
En kampagne med digitale annoncer på web, tablet og mobil. Ud fra målgruppeanalyserne bliver 
kampagnen skræddersyet til de digitale medier, hvor målgruppen befinder sig. Kampagnens 
performance monitoreres og tilrettes løbende, så markedsføringen sker på de kanaler, der giver de
bedste resultater. De sociale medier indgår som kanal i den digitale kampagne. Der anvendes re-
targeting af udvalgte målgrupper, så budskaberne i kampagnen eksponeres for de målgrupper, 



som udvælges. Prisoverslag: 100.000 kr. 

Sølv-pakken

Denne pakke indeholder et udbygget, mere aktivt og engagerende kampagnesite, der fungerer 
som anker for brandingkampagnen og den løbende indsats for øget bosætning. Kampagnesitet 
udbygges derfor ift. bronze-pakken.
Kampagnen indeholder et mere eksklusivt og målrettet præsentationsmateriale til potentielle 
tilflyttere, inkl. video og brochure.
Samtidig bygger kampagnen på en digital annoncekampagne, der også inkluderer sociale medier. 
Dette element er det samme som i bronze-pakken.
Kampagnen indeholder til forskel fra bronze-pakken en sæsonbetonet serie af annoncer i DSB S-
tog, hvor kommunens vigtigste kulturelle begivenheder bruges som afsæt til at skabe øget 
bosætning. Her opnår vi en meget stor geografisk spredning og en ligeledes stor spredning af 
budskaberne til forskellige målgrupper.
Til forskel fra bronze-pakken er også, at kampagner kan indeholde markedsføring på Google, 
således at personer, som bruger Google i forbindelse med bosætning, eksponeres for annoncering
for Gribskov Kommune.

Samlet pris: Ca. 335.000 kr.

Elementer:

• Kampagneside på www.gribskov.dk
Der oprettes en landingsside for potentielle tilflyttere. Vi får taget nyt, professionelt  billedmateriale 
og producerer en tilflytter-video, som profilerer kommunen. Videoen kan anvendes i den digitale 
kampagne (herunder). Der integreres en række mindre aktiviteter som café-møder for nye borgere,
etc. Prisoverslag: 50.000 kr.

• Tilflytterbrochure
Vi samarbejder med bureau om en annoncefinansieret brochure målrettet nye tilflyttere. 
Billedmateriale fra brochuren tilfalder efterfølgende kommunen og vil kunne anvendes på 
hjemmesiden, Facebook, mv. Brochuren uddeles til sommerhusgæster, på biblioteker, hos 
ejendomsmæglere, hoteller, mv. Prisoverslag: 10.000 kr. til evt. omdeling af brochuren.

• Digital kampagne inkl. sociale medier
En kampagne med digitale annoncer på web, tablet og mobil. Ud fra målgruppeanalyserne bliver 
kampagnen skræddersyet til de digitale medier, hvor målgruppen befinder sig. Kampagnens 
performance monitoreres og kampagnen tilrettes løbende, så markedsføringen sker på de kanaler,
der giver de bedste resultater. De sociale medier indgår som kanal i den digitale kampagne. Der 
anvendes re-targeting af udvalgte målgrupper, så budskaberne i kampagnen eksponeres for de 
målgrupper, som udvælges. Prisoverslag: 100.000 kr. 

• DSB S-tog videospots
Der gennemføres en kampagne med videospots i DSBs S-tog. Videofilmene markedsfører både 
aktuelle kulturbegivenheder i Gribskov og brander kommunen som et godt sted at bo og besøge. 
Ca. 700.000 unikke personer nås ved denne kampagne. Der udvælges fx fem forskellige 
kulturbegivenheder, som giver anledning til fem forskellige reklamevideoer, som hver kører 
gennem 1-2 uger i forbindelse med arrangementet. Videofilmene kan efterfølgende bruges på 
kommunens hjemmeside mv. Prisoverslag: 150.000 kr.

• Google AdWords 
Det undersøges i samarbejde med mediebureau, om der kan opnås en markedsføringsmæssig 
gevinst ved at betale for at blive fundet i Google-søgningen (fx i sammenhæng med, at folk søger 
på boliger i Nordsjælland). Hvis undersøgelsen tyder på, at der kan være en gevinst ved Google 
AdWords-annoncering, afsættes 25.000 kr. til en kampagne.



Guld-pakken

Denne pakke indeholder en meget veludbygget kampagnesite med video, billeder og 
præsentationsmateriale skræddersyet ti de to ønskede målgrupper. Kampagnesitet gøres levende 
med løbende aktiviteter og events. Kampagnesitet udbygges dermed yderligere ift. sølv-pakken.
Den digitale kampagne udbygges med reklamer i bybilledet på de lokationer, hvor vi ved, at vi med
størst held kan hverve nye tilflyttere. På den måde bliver kampagnen ikke bare viral og digital, men
flytter således også i i det offentlige rum, hvor vi kan få en synergieffekt af annoncer i bybilledet og 
digitalt. I forhold til sølv-pakken er kampagnen altså tilført yderligere en dimension med fysiske 
reklamer i det offentlige rum.
For at maksimere effekten gennemføres en tv-reklamekampagne i samspil med reklamerne i 
bybilledet og den digitale kampagne. Dermed øges den geografiske spredning og spredningen af 
kampagnen til mange forskellige målgrupper samtidig med, at vi med den digitale kampagne og 
annoncering på sociale medier har fokus på de målgrupper, hvor reklamerne performer bedst.
på samme måde som i sølv-pakken indgår også annoncering på Google.

Samlet pris: 735.000 kr.

Elementer:

• Kampagneside på www.gribskov.dk
Der oprettes en landingsside for potentielle tilflyttere. Vi får taget nyt, professionelt  billedmateriale 
og producerer en tilflytter-video, som profilerer kommunen. Videoen kan anvendes i den digitale 
kampagne (herunder). Der integreres en række større aktiviteter som understøtter den øvrige 
kampagne. Prisoverslag: 100.000 kr.

• Tilflytterbrochure
Vi samarbejder med bureau om en annoncefinansieret brochure målrettet nye tilflyttere. 
Billedmateriale fra brochuren tilfalder efterfølgende kommunen og vil kunne anvendes på 
hjemmesiden, Facebook, mv. Brochuren uddeles til sommerhusgæster, på biblioteker, hos 
ejendomsmæglere, hoteller, mv. Prisoverslag: 10.000 kr. til omdeling af brochuren.

• Kombineret digital inkl. sociale medier & outdoor kampagne
En kampagne med digitale annoncer på web, tablet og mobil samt strategisk placerede reklamer 
på togstationer og i bybilledet. Ud fra målgruppeanalyserne bliver kampagnen skræddersyet til de 
digitale medier og udendørs medier, hvor målgruppen befinder sig. Kampagnens performance på 
de digitale medier monitoreres og kampagnen tilrettes løbende, så markedsføringen sker på de 
kanaler, der giver de bedste resultater. De sociale medier indgår som kanal i den digitale 
kampagne. Der anvendes re-targeting af udvalgte målgrupper, så budskaberne i kampagnen 
eksponeres for de målgrupper, som udvælges. Prisoverslag: 400.000 kr. 

• DSB S-tog videospots
Der gennemføres en kampagne med videospots i DSBs S-tog. Videofilmene markedsfører både 
aktuelle kulturbegivenheder i Gribskov og brander kommunen som et godt sted at bo og besøge. 
Ca. 700.000 unikke personer nås ved denne kampagne. Der udvælges fx fem forskellige 
kulturbegivenheder, som giver anledning til fem forskellige reklamevideoer, som hver kører 
gennem 1-2 uger i forbindelse med arrangementet. Videofilmene kan efterfølgende bruges på 
kommunens hjemmeside mv. Prisoverslag: 150.000 kr.

• Google AdWords 
Det undersøges i samarbejde med mediebureau, om der kan opnås en markedsføringsmæssig 
gevinst ved at betale for at blive fundet i Google-søgningen (fx i sammenhæng med, at folk søger 
på boliger i Nordsjælland). Hvis undersøgelsen tyder på, at der kan være en gevinst ved Google 
AdWords-annoncering, afsættes 25.000 kr. til en kampagne.



• TV-reklame
I samordning med den digitale- og udendørs kampagne indgår et reklamespot på tv, formentlig 
TV2/Lorry, men afhængigt af målgruppen. Der produceres en professionel video (30-35.000 kr.). 
Filmen kan også anvendes til den øvrige markedsføring, fx som videospots i den digitale 
kampagne. TV-reklamerne styrker samtidig kampagnens samlede synlighed og effekt ved at 
målgrupperne udsættes for samme budskaber både på TV, i bybilledet samt digitalt. Kampagnen 
opnår meget stor geografisk udbredelse og mange forskellige målgrupper eksponeres for 
budskabet. Prisoverslag: 200.000 kr. for spot i 2 x 14 dage.

Forudsætninger for vellykkede branding-kampagner

Den præcise udformning af en annoncekampagne aftales mest professionelt i samarbejde med et 
reklamebureau/mediebureau. Bureauet tager en del af den samlede annonceramme som betaling 
for sin assistance. Mediebureauet har viden om, hvor det bedst kan betale sig at placere 
annoncekronerne, hvis en bestemt målgruppe skal rammes. Samtidig forhandler bureauet sig til 
lavere priser for annoncekampagnen.

De kreative idéer til et kampagnesitet på nettet kan med fordel skabes sammen med et 
reklamebureau eller andet kreativt bureau.

Forudsætningen for en markedsføringskampagne er, at de ønskede målgrupper defineres så 
præcist som muligt. Administrationen gennemfører derfor - sammen med det eksterne 
reklamebureau/mediebureau, som udvælges til opgaven, en analyse og opstilling af målgrupper på
baggrund af:

1) Den netop afsluttede omdømmeanalyse for Gribskov Kommune.
2) En kortlægning af det nuværende tilflytningsmønster, hvor data fra Borgerservice og Center for 
By, Erhverv og Ejendomme indhentes og analyseres.  

En brandingkampagne vil medføre, at administrationen skal lægge betydelige ressourcer i et 
længevarende arbejde, også selv om selve annonceringsdelen foregår i samarbejde med et 
mediebureau. 


