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Kommunikationsrådgiver 
Dorthe Stricker er ikke ba-
re teknik-nørd og inkarneret 
gadgetfan. Hun har også en 
baggrund inden for jura og op-
levelsesøkonomi, og så arbej-
der hun hjemmevant med bå-
de web-design, kodning, mo-
bilsites, søgemaskineoptime-
ring og har specialiseret sig i 
markedsføring på nettet.

»Internet- og mobilmarke-
ting bliver ofte behandlet som 
et par gøgeunger hos de tra-
ditionelle reklamebureauer, 
som klistrer det på kampag-
nen, fordi »man skal«, men 
som ikke guider kunderne i 
de muligheder, de nye medier 
byder på – simpelthen fordi de 
ikke selv kender dem. De tra-
ditionelle bureauer har ikke 
set, hvor pengene ligger i for-
hold til de nye medier, og der-
for vil de helst ikke røre ved 
dem. Jeg mener derimod, at 
web og mobil er den næstbed-
ste form for markedsføring 
– kun overgået af  personlig 
kommunikation – og at man-
ge virksomheder kan opnå 
bedre resultater med de nye 
medier frem for en tv-rekla-
me,« konstaterer hun. 

Virksomheder snyder sig selv
Ifølge Dorthe Stricker er ud-
fordringen for mange små og 
mellemstore virksomheder, at 
det tager tid at sætte sig ind 
i, hvordan de bruger de nye 
medier bedst og derefter hol-

de dem opdateret. 
»Det er en ny tanke for virk-

somhederne, at de hele tiden 
skal være på. Nogle vælger at 
outsource hele opgaven til et 
bureau, men jeg mener, at det 
er en dårlig idé at lægge ansva-
ret for sin kommunikation på 
de sociale medier fra sig. Som 
virksomhed er man selv nødt 
til at tage stilling hele tiden, 
for der er mange ting, som 
hverken jeg eller et reklame-
bureau har svaret på,« siger 
Dorthe Stricker, som mener, at 
mange mindre virksomheder 
gør sig selv en bjørnetjeneste 
ved at slippe tøjlerne. 

»Jeg ser, at mange virksom-
heder ikke får fuld valuta for 
pengene, når de får hjælp ude-
fra til deres web-kommunika-
tion. For eksempel ved at be-
tale mange penge for en hjem-
meside, som ikke kan det, de 
har brug for. Det undrer mig 
også, at dygtige bureauer la-
ver store kampagner med 

hjemmesider, QR-koder og 
Facebook-sider, men at de for-
skellige tiltag slet ikke spiller 
sammen,« forklarer Dorthe 
Stricker, der også oplever, at 
virksomhederne tror, at mar-
kedsføring på nettet bliver 
spredt af  sig selv. 

»Det er ikke nok at lægge en 
film ud på YouTube og så gå 
ud fra, at dine kunder selv fin-
der den. Det gør de ikke. Du er 
nødt til at gøre et lige så stort 
distributionsarbejde som ved 
al anden markedsføring. Folk 
er efterhånden vant til rekla-
mer, og vi gennemskuer lyn-
hurtigt, hvis en film er kom-
merciel.«

Derfor hjælper hun virk-
somheder med at få overblik 
over muligheder og digitale 
værktøjer og lægge en strate-
gi for, hvordan de bruges.

Mobilkupon med særlig tilbud
Dorthe Strickers firma New 
Media Mob har selv bevæ-
get sig ind på den bane, hvor 
de nye medier ikke kun bru-
ges som kanaler for markeds-
føring, men også til at flytte 
kunder fra nettet ind i forret-
ningen. Helt konkret tilbyder 
New Media Mob en mobilku-
pon, som kan bruges til at op-
starte en kundeklub eller til-
byde sine eksisterende med-
lemmer, Facebook-fans eller 

andre særlige tilbud. 
»Det er min oplevelse, at vi 

godt kan lide at være på, og at 
mange gerne vil kunne gå ned 
ad Strøget og modtage gode til-
bud fra de butikker og caféer, 
som de passerer – hvis bare 
tilbudene matcher os og vores 
interesser,« forklarer hun. 

Her er mobilkuponen en ny 
måde for forretningsdrivende 
at fange kunderne på.

»Mobilkuponen kan funge-
re som kupon, gavekort, bil-
let, betalingsmiddel, og den 
kan virke en gang, fem gan-
ge, for evigt eller hvad virk-
somheden måtte ønske. Den 
kan også designes, så den mat-
cher virksomhedens hjemme-
side, og den kan kodes præcis 
som virksomheden ønsker. 
For eksempel kan biografen 
sende en filmtrailer med ud 
sammen med mobilbilletten. 

når mobilkuponerne griber 
om sig, så vil kunderne blive 
mere kritiske, og det samme 
gør sig gældende for al anden 
markedsføring på internet og 
mobil. Hendes råd til små og 
mellemstore virksomheder, 
der famler sig vej i junglen 
af  digital markedsføring, er 
derfor:

»Tag de nye medier seri-
øst og brug dem så godt som 
muligt. Kend din virksom-
heds begrænsninger og find 
ud af, hvor du vil lægge dine 
penge og kræfter. Stil kritiske 
spørgsmål til dine web-leve-
randører, ligesom du ville gø-
re, hvis virksomheden skul-
le købe en bil. I behøver ikke 
selv være eksperter i sociale 
medier, men det er vigtigt, at 
I ved, hvad I vil, og hvad I har 
brug for.«

Mindre virksoMheder farer  vild i sociale medier
Ifølge kommunikationsrådgiver Dorthe 
Stricker snyder mange mindre virksomheder 
sig selv, når de bevæger sig ind i 
junglen af nye markedsføringskanaler 
på internet og mobil. Her får du hendes 
råd til at komme på rette vej

Kommunikationsrådgiver 
Dorthe Stricker oplever, at 
mange mindre virksomheder 
har svært ved at finde ud af, 
hvordan de bedst bruger de 
nye online og mobile medier. 
Men det behøver ikke være 
så svært, fortæller hun.
Foto: Axel Schütt

Kkalender

4. oktober: Hvad har filosofi med spilmediet at gøre? Og 
hvad er egentlig filosofisk spildesign? Forfatter og underviser 
Lars Konzack vil fortælle om kombinationen af spil og filosofi på 
Hovedbiblioteket kl. 16.30. Nogle computerspil handler om at tage 
etiske valg og simulere et moralsk system. Andre handler om at 
præsentere et samfundssystem, hvilket betyder, at designerne 
må lægge en filosofi for, hvordan samfundet virker ind i spillet. 
Arrangementet er gratis og efter foredraget er der netværkscafé 
og speed-præsentationer, hvor man kan pitche sin ide, sit spil, sine 
erfaringer eller søge sparring. Se mere på www.aakb.dk/temaer/spil

{
Filosofisk spildesign

6. oktober: LinkedIn har udviklet sig væsentligt det sidste års 
tid, og mange er ikke opmærksomme på de muligheder det rummer. 
På netværksmødet får du tips og ideer til, hvordan du optimerer din 
profil, hvordan du arbejder med dine kontakter, hvordan du kan søge og 
researche, hvordan grupper og events kan anvendes til networking og 
markedsføring – og du får mulighed for at stille spørgsmål til anvendelse 
af LinkedIn. Det er It-forum Midtjylland, der står for arrangementet, som 
foregår hos INCUBA Science Park, Åbogade 15, Aarhus N. Pris: 0-650 
kr. Se mere og tilmeld dig på www.itforum.dk under Arrangementer.

{
Få mere ud af linkedin

11. oktober: Innovationsnetværket VE-Net inviterer alle energi-
interesserede til konference på Teknologisk Institut, Kongsvang 
Allé, Aarhus C kl. 9.30-16. Her vil oplægsholderne tegne et billede 
for fremtiden og den innovation, der er nødvendig for at skabe en 
anderledes energisektor. Hvad bliver økonomisk attraktivt på sigt 
– og hvad betaler sig i dagens situation og i den nærmeste fremtid? 
Hvor vil vi være i 2030 – punktet hvor fremskrivningen fra i dag og 
”tilbageskrivningen” fra 2050 naturligt krydser hinanden? Desuden 
byder dagen på workshops omkring tre udfordringer. Det er gratis at 
deltage i konferencen. Tilmelding og program på www.ve-net.eu

{
Konference om anderledes energi

4. oktober: Der er penge overalt, og pengene vokser på 
træerne. Sådan lyder oplægget fra Søren Filbert Johansen fra 
LazyLazy.com og Martabolette Stecher fra MoldeQtrain.dk, som 
står for ugens Iværksættershop på Studentervæksthuset. Har du 
en idé, et projekt eller tanke om en virksomhed, du gerne vil starte, 
så find ud af, hvordan du kan skabe værdi. For hvis dit produkt eller 
din idé kan skabe en reel værdi for nogen, skal der også nok være 
nogen, der vil investere i den. Det ved Søren Filbert, som vil fortælle, 
hvordan han fik fat i de rigtige kontakter og lavede den rigtige 
præsentation, da han fandt private investorer til social shopping-
portalen LazyLazy,com. Arrangementet er gratis og foregår kl. 
15.30-18. Se mere og tilmeld dig senest 2. oktober på icei.au.dk

{

Penge vokser på træerne

11. oktober: »Din OnlineStrategi« er et oplæg i 
Studentervæksthusets Iværksættershop. Det er CEO i Clickstarter.
dk Brian Brandt, som sætter fokus på, hvordan du skiller dig ud på 
Facebook, YouTube LinkedIn osv. Du får »do’s and don’ts« i forhold til 
potentielle kunder i din onlinemarkedsføring og de kanaler, du vælger, 
samt en introduktion til at lave dit eget website og SEO-optimere 
det, så du kan markedsføre det. Arrangementet er gratis og foregår 
kl. 15.30-18. Se mere og tilmeld dig senest 9. oktober på icei.au.dk

{

læg en onlinestrategi, der skiller sig ud

12. oktober: Headstart Networking holder morgenseminar 
om, hvordan et brand kan blive sin egen medievirksomhed på de 
sociale medier. Vi har aldrig været mere forbundne end på det 
sociale web. Det har gjort brands i stand til at springe over de 
traditionelle publikumskanaler og i stedet aktivt gå ud og skabe 
publikum af folk, der er interesseret i det man laver. Du betaler 
ikke længere til en medievirksomhed, du betaler for at blive en. 
Arrangementet er gratis og foregår kl. 7.30-10 på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, Aarhus N. Tilmelding senest 10. oktober på http://
headstartnetwork.ning.com/events, hvor du også kan læse mere.

{
Brand bliver sin egen medievirksomhed

13. oktober: Kl. 17-20 inviterer StartVækst Aarhus til temamøde 
med emnet »Bestyrelse/Advisory board«. Ordene bruges ofte i flæng 
– men der er en forskel på disse betegnelser. Hør mere om det og 
beslut, hvad der er mest nyttigt for dig. Du kan have stor fornøjelse af 
medlemmerne i din bestyrelse eller advisory board – især hvis du er 
meget opmærksom på de faglige og personlige kompetencer, de enkelte 
medlemmer har. Overvej derfor grundigt: Hvilke nye kompetencer er 
nødvendige for at fremme din virksomheds vækst og udvikling? Mødet, 
som er gratis, foregår hos StartVækst Aarhus, INCUBA Science Park, 
Åbogade 15, Aarhus N, og du skal have et CVR-nummer for at deltage. 
Tilmelding og mere info på www.startvækst-aarhus.dk under Events.

{

Bestyrelse eller advisory board?

Dorthe Stricker har disse råd til virksomheder 
angående web-kommunikation.

Find ud af, hvad I vil bruge de online og mobile medier 
til og læg en strategi, der sørger for, at I når målet.

Hold øje med jeres hjemmeside. Brug Google Analytics eller Getclicky 
til at se, hvordan dine brugere gebærder sig, og hvor de falder fra.

Find ud af, hvilke sociale medier jeres kunder bruger, og vær aktiv der.

Sørg for, at din LinkedIn-profil er opdateret, så du kan finde 
relevante kontaktpersoner, når du har brug for det.

Læs mere om markedsføring på web og mobil på www.newmediamob.dk
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Og så kan man den bruges til 
at dele og kommunikere med 
på Facebook. Jeg kan faktisk 
ikke sige noget, den ikke kan,« 
lyder det begejstret fra Dorthe 
Stricker.

200 tilmeldte sig kundeklub
Allerførst kræver det dog, at 
de potentielle kunder finder 

ud af, at kuponen findes – for 
eksempel ved at se den på virk-
somhedens hjemmeside el-
ler Facebook-side. Her kan de 
så taste deres mobilnummer 
ind og få tilsendt et link, hvor 
de modtager information om, 
hvad kuponen kan bruges til, 
og at de eksempelvis ved at ta-
ge imod kuponen også bliver 

tilmeldt virksomhedens ny-
hedsbrev. Når kunden klikker 
på linket, modtager hun kupo-
nen på sin smartphone, hvor-
efter den kan indløses. 

»Under festugen lavede vi 
en kupon til Café Pustervig, 
som gav kuponindehaveren 
mulighed for at købe en øl 
til 5 kr. Kuponen kunne kun 
indløses en gang, og prøvede 
man at gøre det igen, kom der 
et billede af  café-ejeren frem 
på displayet. Så der er virke-
lig mulighed for at gøre kupo-
nen sjov og personlig,« fortæl-
ler Dorthe Stricker.

200 øl-tørstige cafégæster 
benyttede sig af  mobilkupo-
nen og blev samtidig meldt 
ind i Café Pustervigs kunde-
klub. 

»Efterfølgende har vi sendt 
dem en sms hver uge, hvor det 
fremgår meget tydeligt, hvor-
dan man framelder sig igen, 
men det er der indtil videre 
ingen, der har gjort.«

Tag de nye medier seriøst
Hun er dog ikke i tvivl om, at 

»
Det er en ny 
tanke for 

virksomhederne, 
at de hele tiden 
skal være på.

dorthe stricker, kom-
munikationsrådgiver
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Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Det koster supermarkederne 
dyrt at have belysning, kø-
leskabe, frostbokse og venti-
lation kørende, og derfor er 
det også et område, hvor der 
er mange penge at spare. Det 
har landets ca. 100 Føtex- og 
Bilka-varehuse fundet ud af, 
efter at CTS-specialisten H.O. 
Service har hjulpet dem med 
at få lavet en præcis styring 
af  deres ventilationsanlæg. 
Et CTS-anlæg kan nemlig re-
gulere for eksempel ventilati-
on og belysning, så det kører 
efter behov i stedet for efter et 
fastlagt skema. 

»En test i en række af  vo-
res varehuse viste, at vi kunne 
spare 45 procent af  vores ener-
giforbrug til ventilation ved at 
tilpasse anlæggene til at rea-
gere på temperaturen i butik-
kerne i stedet for at køre med 
faste indstillinger hver dag 
året rundt. Samtidig var inve-
steringen allerede tjent hjem 
igen efter tre måneder, så der 
var tale om en rigtig god for-
retning,« fortæller bygnings-
ingeniør Jesper Thorsgaard 

Larsen fra Teknisk Afdeling 
hos Dansk Supermarked.

Energi svarer til 425 huse
På baggrund af  det resultat 
har Dansk Supermarked be-
sluttet at ændre styringen 
af  ventilationsanlæggene i 
samtlige Føtex- og Bilka-va-
rehuse. Det kommer til at be-
tyde besparelse på godt 1700 
MWh hvert år – svarende til, 
hvad 425 parcelhuse bruger af  
strøm på et år.

»Vores butikker bruger me-
get energi til belysning, ven-
tilation, køl og frys. Derfor 
har det stor strategisk fokus 
at begrænse energiforbruget 
og derved optimere vores for-
retning. Samtidig giver det en 
positiv sidegevinst i form af  
lavere CO2-udledning, hvor 
vi som stor virksomhed også 
har et ansvar for miljøet,« ly-
der det fra Jesper Thorsgaard 
Larsen.

Dansk Supermarked sparer 
energi for millioner

Ved at styre ventilationsanlæggene i varehusene kan dansk 
detailhandel spare millioner af kroner. Arkivfoto: Flemming Krogh

!råd til web-kommunikation

Kkalender

Årets Ejerleder skal kåres ... 
Og du skal med og lære noget af stjernerne! 

Oplev Jesper ‘Kasi’ Nielsen, 
B.S. Christiansen, Eskild 
Ebbesen og mange andre. 

Gratis tilmelding på 
aarets-ejerleder.dk

Enhver forretning kan forbedres


