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Waves: Få klar besked om, 
hvilke materialer der skal 
til, for at opføre en skole i et 
U-land og se med egne øjne 
(via 3D briller), hvordan 
flygtninge bor, når de bor i 
flygtningelejre.

Alt det og meget mere kan du 
høre om, når Unicef flyt-
ter ind på Cafetorvet hver 
lørdag og søndag i hele 1. 
halvår. UNICEF er verdens 
største humanitære bør-
neorganisation. UNICEF 
arbejder med langsigtede 
udviklingsprojekter og 
nødhjælp i 156 lande.

Lørdag
13.00 Portalen: Paul Harrison 

Band spiller på Portalens 
jazzscene. Harrison disker 
op med et yderst succesfuldt 
band med eminente danske 
og udenlandske kræfter, og 
den engelske bandleader 
har for længst markeret, 
at høj kvalitet er hans va-
remærke. Entre koster 20 
kroner, mens der er gratis 
adgang for Portalis-med-
lemmer.

20.00 Portalen: Amerikan-
ske Michael Ruff & Band 
besøger Portalen. Billetter 
koster 165 kroner  

Søndag
Waves: Frække jordegern i 

Børneværkstedet. Det sker 
søndag 31. januar fra 11.30 - 
15.30 på Cafetorvet.

09.00 Greve Kirke: Christian 
Bering Bryld.

09.00 Kildebrønde Kirke: Mi-
chael Rønne Rasmussen.

09.30 Karlslunde Strandkir-
ke: Jesper Oehlenschlæger.

10.30 Mosede Kirke: Ebba Ne-
imann Rasmussen.

11.00 Karlslunde Kirke: 
Christina Radsted H Fed-
dersen.

11.15 Karlslunde Strandkir-
ke: Jesper Oehlenschlæger.

Waves: Kunstsamlingen.
dk og CreateArt har slået 
dørene op i WAVES og invi-
terer indenfor i kunstgal-
leriet, der repræsenterer 
et professionelt udvalg af 
malerier, tegninger, skulp-
turer og artquilt. Udstillin-
gen løber fra 1. februar til 
29. februar. 

ERHVERV: Hvad 
gør man, når virk-
somhedsidéen er 
på plads, og den er 
registreret? Hvor-
dan når man bedst 
ud til kunderne, så 
de lægger mærke til 
den på en effektiv 
måde med begræn-
set forbrug af øko-
nomiske ressour-
cer? Det spørgs-
mål var kernen i 
Erhvervcenter Gre-
ves oplæg forleden, 
hvor 45 var mødt op 
for at få gode råd og 
tips af Malene Palm-
gren, der til dagligt 
beskæftiger sig med 
markedsføring. 

Af Janus Spøhr

GREVE: Det kan være svært 
at komme ud over rampen 
med sit budskab til kunder-
ne, når man er en nystartet 
virksomhed. Derfor er det 
vigtigt, at udtrykket på virk-
somhedens hjemmeside og 
profi ler på de sociale medier 
er professionelt. Det hand-
ler ikke kun om overfl aden, 
men helt ned i detaljen som 
for eksempel logodesign, 

navnet, servicen, prisen 
og farvevalget. Sådan ind-
ledte Malene Palmgren sit 
foredrag og viste nogle ek-
sempler på virksomheder, 
der har valgt en hidsig gul 
farve på deres hjemmeside. 
Den farve signalerer ’pris-
basker’, men det er ikke nok 
ifølge Malene Palmgren.

- Det handler om at signale-
re seriøsitet, service og kva-
litet. Man skal fremvise de 
specifi kke produkter, som 
man tilbyder, på en letover-
skuelig måde, så man skiller 
sig ud og fortæller kunder-
ne, hvad man kan tilbyde. 
Det er vigtigere end bare at 
signalere lavpris. Derfor 
anbefaler jeg, at man bruger 
grå, blå og grønne farver på 
sine onlineplatforme, fordi 
de signalerer ro og kvalitet, 
siger Malene Palmgren.

Kogt ned handler bran-
ding om, hvordan man posi-
tionerer sig i forhold til kon-
kurrenterne.

- Det er lidt som med en op-
graderet kæreste. Man skal 
se bedre ud end andre, vise 
nærvær, servicere og være 
opmærksom på andres be-
hov, siger hun og forklarer 
samtidig, at det handler om 
at lave en række svære fra-
valg. Jo mere specifi k, man 
kan være, jo større er mu-
lighederne for at skabe en 
succes. 

Derfor er det også en vig-
tig del af brandingen af sin 
virksomhed, når man fi n-
der sine kunders fællestræk 
som alder, køn, uddannel-

se, geografi sk placering og 
lignende. På den måde ved 
man, hvilke sociale medier 
de bruger, og hvad de forven-
ter.

- På den måde har man 
bedst chance for at få kun-
derne til at komme igen. Det 
handler om at gøre, hvad 
kunderne vil have, siger Ma-
lene Palmgren.

De fire trin
Helt konkret har hun fi re 
råd til, hvordan brandingen 
bliver optimeret. Det hand-
ler om genkendelighed - som 
for eksempel altid at bruge 
samme farver og billeder 
på alle onlineplatforme for 
virksomheden, at skabe en 
oplevelse og følelse hos kun-
derne, at skabe en identitet 
og at være imødekommende 
og tale samme sprog som de 
kunder, man går efter.

- Det kan være en god idé 
at ringe en kunde op for at 
høre, hvorfor de valgte din 
virksomhed. På den måde 
kan du også hurtigt blive 
opmærksom på eventuel-
le mangler, siger Malene 
Palmgren.

For at få succes kræver 
det, at man oparbejder no-

get troværdighed, forklarer 
hun. Samtidig er det vigtigt 
at lave en hjemmeside med 
informationer og ingen tele-
fonkø.

Drop MobilePay
Har man en webshop, er 
det ikke et seriøst signal at 
sende, hvis kunderne kun 
kan betale med MobilePay, 
mener Malene Palmgren. 
Der skal man kunne betale 
med godkendte, sikre syste-
mer som for eksempel DIBS. 
Vælger man Paypal, er der 
et indtjeningstab på 30 pro-
cent, lyder analysen fra Ma-
lene Palmgren. 

- I det hele taget er det kræ-
vende at have en webshop. 
Man skal regne med at bru-
ge 20 timer om ugen alene på 
at opdatere den, skrive pro-
duktoplysninger, sende va-
rer og opdatere priser, siger 
Malene Palmgren, der vur-
derer, at det koster i omege-
nen af 40.000 kroner at lave 
en webshop, som er professi-
onel nok til, at kunderne vil 
bruge tid på den. Hun forkla-
rer, at man som virksomhed 
har otte sekunder til at fan-
ge kundernes opmærksom-
hed på nettet. Hvis ikke, går 

de videre til noget andet. 
Private kunder bruger 

Facebook, Youtube, Goog-
le+ og Instagram til at fi nde 
virksomheder, mens sidst-
nævnte selv bruger Lin-
kedIn, Youtube og Twitter. 

- Man kan bruge sociale 
medier til at skabe opmærk-
somhed om sine produkter, 
lave konkurrencer, skabe 
kontakt og lave nyheder 
om sine produkter. Det er 
vigtigt, at man svarer på 
kundernes spørgsmål ret 
hurtigt, for det forventer de, 
siger Malene Palmgren.

På Facebook kan man op-
rette en virksomhedsside, 
hvor man kan booste sine 
opslag. Det koster nogle 
penge, men kan være en god 
måde at få opmærksomhed 
på, forklarer Malene Palm-
gren. Samtidig er video-
marketing på for eksempel 
Youtube et voksende middel 
til at slå igennem. Kaster 
man sig ud i det, skal man 
lave en kort og præcis video 
på mellem 15 og 90 sekunder. 
Den skal være sjov og skæv 
og samtidig gå lige på med 
budskabet, lyder rådet.  

- Branding 
 handler om 
mere end 
lavpris

Malene Palmgren har blandt andet arbejdet med markedsføring i virksomheder med op til 300.000 an-
satte på verdensplan og i mindre � rmaer, hvor hun var den ansvarlige for markedsføringen.  
 Foto: Janus Spøhr

Når man vil lave en virksomhed, skal man markedsføre sig på andet end lave priser, lyder rådet fra Malene 
Palmgren.  Foto: Janus Spøhr

45 personer havde tilmeldt sig foredraget i Erhvervscenteret i Greve 
torsdag aften, hvor de blev klogere på digital markedsføring.  


