
Status 
Branding
2020
- budget 1.mio



Oversigt

• Prioritering
• Tilflytterkampagne
• Websites og søgeannoncer
• Byggeudstilling
• Magasin
• Spørgsmål og dialog



Strategisk prioritering
• Flere tilflyttere / virksomheder
• Value for money



Hvad har vi at ”skyde” med?
- Vi er nødt til at gøre noget, for at blive en del af flytteprocessen hos mulige tilflyttere

6 videoer med ”Carsten Brand Andersen” 

• Hver video 3-4 min. lang
• Formatet er lavet til sociale medier
• Fyldt med budskaber om ”det gode liv” 

4 plakater / imagebilleder

• Tema ”Er boligen blevet for trang?”
• Børnefamilier i lejligheder
• ”Produkter” vi har på hylderne

Tilflytterkampagne



- målrettet børnefamilier i flytteprocessen (6-12 måneder lang)
- målrettet børnefamilier i Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Horsens og Vejle
- Periode: Marts 2019 – oktober 2020

Tilflytterkampagne

Effekt video

+ 3,4 mio. eksponeringer

+ 24.000 timers visning

96.000 fuldvisninger (100%)



- målrettet børnefamilier i flytteprocessen
- målrettet børnefamilier i Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Horsens og Vejle
- Periode: Januar 2020 – oktober 2020

Effekt plakater

nået ud til + 400.000 personer

Mange klik til hedenstederne.dk

Performer godt

Tilflytterkampagne



UD & SE

• Oplag: 150.000 pr. udgave
• 450.000 læsere hver måned
• Mænd 43% / Kvinder 57 %
• 30-59 år: 44%

InVejle

• Oplag:  18.000 pr. udgave
• Omdeles til samtlige hussstande

i postnumrene 7100 + 7120
• 15-29 år: 2000 personer
• 30-59 år: 11.000 personer

Dansk 
Politiidrætsforbund 

• Oplag:  12.000 pr. udgave
• Omdeles til samtlige betjente i DK
• Den nye politiskole i Vejle

Tilflytterkampagne



Outdoor i Horsens og Vejle
- der hvor mange handlende og rejsende færdes

Tilflytterkampagne



• Lido Vejle og Megascope Horsens
• 20 sekunders spot i 6 måneder
• ALLE film

Tilflytterkampagne



Nyt hedenstederne.dk
- Skabe et godt førstehåndsindtryk
- Stadig kernefortællingen om Hedenstederne og det gode liv
- Fokus på lokalområderne, skoler, børn, natur

Kernefortælling:

”Hedenstederne er de 31 stærke lokalområder 
midt mellem Horsens og Vejle - med nem 
adgang E45 og Midtjyske Motorvej. Her er der 
fællesskab og handlekraft, og de lavere priser på 
grunde og huse giver luft i økonomien til den 
rigtige bolig med mulighed for et par ekstra m², 
en skøn have eller bil nr. 2.”



Forside Børn og unge Bolig og byggeri Fritid og kultur Job & karriere

Mange nye billeder og dronefilm – må meget gerne bruges af lokalområderne  

Lettere at finde svar på ”tilflytterspørgsmål” som børnepasning, skoler, bolig mv.

God oplevelse på både mobil (55%), desktop (30%) og iPad (15%)



Ny indsats: Få mæglerne til at indsætte link i salgsopstillinger 

Styrke indsatsen med online annoncer så flere lokalområder findes i søgninger

Skabt i samarbejde med de lokale – sikrer stoltheden for området skinner igennem

REALMÆGLERNE Horsens:

Tak og super fint med alle de områder i fortæller om – det bruger vi 
fremadrettet på alle vores sager 😊😊

Med venlig hilsen

Søren Andersen
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE og køberrådgiver



www.byggegrunde.hedensted.dk + 

Branding lavede det nye
grundsalgssite i 2018

samt nyt erhvervsgrundsite
I 2019

Rekord 2019

Rekord 2020

6.700 klik i 2020 til byggegrunde.hedensted.dk i 2020

Styrket indsats med  online annoncer på hedenstederne.dk



Hedensted Bygger

• Blåstempling af Hedensted, som et sted man kan bo
• ”Hedensted” indgår nu i 8 

byggefirmaers markedsføring
• 100 siders eksklusivt magasin

- fyldt med budskaber der 
understøtter fortællingen
om Hedenstederne og 
”det gode liv”

• Oplag 5000 stk.



Hedenstedernes Magasin
- Omdeles til ejendomsmæglere, virksomheder 

og boligmesse
- Onlineversion
- Trykker inhouse





Virker det branding så?
• Mange faktorer har indflydelse på tilflytningen

• Målet med vores branding er:
• at skabe en positiv opfattelse hos mulige tilflyttere
• at skabe kendskab til vores ”produkter” 
• at kvalificere os som et attraktivt sted at bosætte sig

46.745 
tusinde
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Spørgsmål?
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