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KBH MADHUS



Om 
Københavns

Madhus

• Københavns Madhus blev grundlagt i 2007 
af Københavns Kommune som en 
selvejende, almennyttig erhvervsdrivende 
fond.

• Mission: At sikre alle danskere retten til et 
godt måltid



Maden i København alene

Cirka 80,000 daglige måltider

1100 køkkener fordelt på 925
lokationer

Cirka 1700 ansatte i køkkenerne

Cirka 40.300.000 EUR brugt
årligt på indtagelse af mad

10 % af al kommunalt indkøb i
Danmark



Vi 
kommunikerer 
til en divers
målgruppe

Kantinepersonale

Forældre

LærereForbrugere

Embedsmænd og 
borgmestre



Lidt om mig

• Brand- og kommunikationsansvarlig hos 
Københavns Madhus

• Uddannet cand.comm fra Roskilde 
Universitet

• Seks års erfaring fra bureaubranchen –
senest som seniorkonsulent og social 
media strateg

• Kernekompetencer ligger inden for PR, 
influencermarketing og digital 
kommunikation

• Glad for mad!



Mit arbejde
med bloggere
går tilbage til
2010

7



Det handler om at sætte sig i målgruppens 
sted



LIDT OM 
INFLUENCERS



Influencers er ikke noget nyt, men…



Vi stoler på dem som ligner os selv

Kilde: Edelman Trust Barometer 2017



(Et forsøg på) 
en definition:

• En influencer er en 
privatperson, der enten i 
sin fritid eller som sit 
fuldtidsarbejde deler 
perspektiver af sit liv og 
holdninger

• Temaerne kan variere, fx: 
børn, mad, mode, musik, 
bæredygtighed, design 
osv.

• Kanalen kan være en blog, 
youtubekanal, instagram, 
twitter osv.



Husk: Det er bare en kanal

Jeres 
budskab

Nyhedsrev

Presse-
meddelelse

Konference

Influencer

Hjemmeside

Intranet



BRUG INFLUENCERS 
STRATEGISK



Hvad har Kleenex med influencers at 
gøre?
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• Fire bloggere inden for 
livsstil og sundhed

• Indhold som bloggerne 
er medproducenter af.

• Godt kanalmiks –
kampagnen kører både 
hos bloggerne og 
Cheasy selv

• Både offline og online 
aktivering af læserne



Potentialet ligger i at se influenceren
som medskaber af fortællingen
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CO-CREATION

Omtale af Kleenex
på en modeblog

Indhold tilpasset 
den enkelte blog



Hvilken værdi skaber 
influencersamarbejde?

Influencers skaber på linje med traditionelle medier værdi på 
flere forskellige områder:

- De giver adgang til en specifik, engageret målgruppe
- De kan være medproducenter
- De tilbyder frem for alt troværdighed, så længe det er 
transparent, hvad der er betalte samarbejder
-Og at der er sammenhæng i bloggerens anbefalinger

På den måde adskiller bloggere sig ikke nævneværdigt fra 
den værdi, som traditionelle medier også tilbyder

Der, hvor de adskiller sig, er den personlige stillingstagen og 
det personlige univers – og det intensiverer 
troværdigheden

Afsender

Medier

Målgrupper



ET EKSEMPEL



Rasmus Brohave er 18 år 
og har:
- 231.000 følgere på 
Youtube
- 279.000 følgere på 
Instagram 



”Hvad kan 
jeg blive?”

• Rasmus Brohave 
undersøger forskellige jobs. 
Fx steward, brolægger, 
dyrepasser og 
kontorassistent.

• Videoerne var nogle af hans 
mest populære videoer 
overhovedet.

• Flere af videoerne er skabt i 
samarbejde med Hands-on.dk 
som er en platform for 
danske erhvervsuddannelser.





KOM GODT I GANG



Tal med 
målgruppen!

Lær din målgruppe at 
kende. Har de nogle
særlige hobbies, 
bekymringer eller
interesser? Er der et sted
hvor de orienterer sig, 
hvor I kan deltage i
samtalen?



Kortlæg de relevante influencers



Et samarbejde kan foregå på flere 
niveauer

Betalt 
samarbejde

Deltagelse ved 
events

Udsendelse af 
pressemateriale



Husk at samarbejdet skal markeres 
tydeligt hos influenceren!



Opsamling: Sådan skaber du det 
gode samarbejde

• Er der budget?
• Identificer relevante influencers – sigt 

efter en sammensætning af forskellige 
kategorier:
• Små/store
• Nye/etablerede
• Forskellige typer, der matcher dit 

brand fra forskellige vinkler
• Find sweet spot mellem jeres budskab 

og influencerens interesseområder
• Opsæt en aftalt ramme for 

samarbejdet 
• Helst med bloggeren som 

medproducent eller med mulighed 
for at påvirke indholdet

Influencerens brand 
og fokus

Jeres budskaber 
og fokus



TAK!
• Twitter: @maria_ande1

• LinkedIn: /andersenmaria

• Mail: maria@kbhmadhus.dk


