
Social  
Branding



Brug din t id 
rigtigt

Det handler  om at  sp i l le  h inanden gode!  

 

Hvem sp i l le r  d i t  f i rma god på de soc ia le  

medier?  

 

Er  du t ræt af ,  at  i kke at  få  sp i l le t id  nok ,  ford i  

der  mangler  ressourcer?  

 

Mangler  du t id  og tænker  det  gør  jeg i  

morgen? 

 

Savner  du den sp idse pen,  den skarpe tunge,  

den k reat ive  l inse der  kan v i se  d i t  potent ia le  

på kor t  t id  ?  

 

Har  d i t  f i rma en d ig i ta l  s t rategi?  

 

 

 

 

 



Mission
Vi har igennem længere tid observeret og mødt 

mange, som har givet udtryk for, at de mangler 

proffessionelle til, at varetage de sociale medier, at 

få fortalt deres historie i tekst og billeder samt en 

digital branding strategi 

 

Desværre bliver den digitale branding ofte skudt til 

hjørne og ligger der, som en dårlig bold uden 

afsender. 

 

 Vi oplever desværre, at en virksomheds SoMe 

aftryk ofte stikker i alle retninger grundet en 

manglende digital strategi. 

  

Uden en klar ledestjerne på tværs af forskellige 

afdelinger og funktioner falder lyset ikke på bedste 

vis. 



"Whats in it  for 
me"

Du får  en Dig i ta l  St rategi ,  som går  på 

tværs  af  funkt ioner  og behov i  

v i r ksomheden,  og inf luerer  på det  d ig i ta le  –  

sa lg ,  markedsfør ing ,  HR,  

for retn ingsudv ik l ing ,  kundeserv ice ,  

kommunikat ions  afd.  og tager  det  et  

spadest ik  dybere.    

 

Kundeloya l i tetsprogrammer ,  

databehandl ing og kundeadfærds analyse ,  

v i   kob le  det  he le  sammen 



Social  Branding
Hvem er Social Branding? 

Social Branding er os, der kan sparke din bold i mål 

og sikre dig en aktiv plads på de sociale platforme 

således, at der kommer tilskuere til dine 

præsentationer på banen og at dit firma bliver set, 

som en seriøs og målfarlig spiller. 

 

Vores hold består af 3 stærkt spillende personer 

med hver vores unikke sparketeknik 

 

Vi tilbyder, at udvikle DIN digitale strategi 

og implementere denne på de ønskede platforme 

med i både tekst, billeder og film. 









Den sidste aflevering
Spark din bold hen til Frank for et uforpligtende 

møde og så kan I sammen sætte dit optimale digitale 

hold. 

 

 

 

Frank Hellensberg 

Social Branding 

Telefon: 5056 1184 

 

hellensbergfrank@gmail.com


