Glædelig
Påske
fra aidgency
Foråret er kommet, og det betyder at mange skal i gang med
deres sommerkampagner - eller måske vinterkampagnen der skal
eksekveres op mod jul - men planlægges nu.
Det er en travl tid, vi går i møde og der er også sket meget
spændende hos Aidgency i den seneste tid. Vi synes derfor, at det
er på tide at fortælle lidt om alle de spændende ting, der bobler
på kontorerne i Aarhus og København.

Vi har samlet et omfattende nyhedsbrev der - hvis du tager tid til
at læse det - gerne skulle inspirere dig og dit brand til, at se nye
spændende muligheder. Føler du dig inspireret efter læsningen,
står vi klar med åbne arme til, at tale om de spændende projekter
vi kan realisere sammen.
Ring endelig på tlf. 31 35 91 93 hvis vi skal kigge forbi til en kop
kaffe og en snak om hvad vi kan gøre for jer.

COZZE VIL LÆRE DANSKERNE AT

ELSKE PIZZA

At få chancen for at bygge et brand op helt fra bunden, er
en lækkerbisken af en opgave for kreative hjerner som vores.
Og da cozze kom til Aidgency for at få skabt en ny identitet,
emballager, kampagner og en stærk SoMe strategi, gik vi straks
i gang med at definere et farvestrålende univers, som nu er
sprunget ud i fuldt flor.
Det hele kulminerer i foråret, hvor cozze lancerer en stor national
kampagne, der inkluderer 6 uger på TV2, brand ambassadører,
annoncer, SoMe aktiviteter samt en imponerende messestand
på Spoga/GAFA messen i Køln. Aidgency står bag det hele, i tæt
samarbejde med inhouse marketing teamet ved cozze. Vi kan slet
ikke vente, til det hele er live om ganske få uger.

Da vi skulle skabe et nyt brand univers til cozze, gik vi til Aidgency for
at få friske kreative øjne på opgaven. Aidgency kom med et oplæg
der mere end indfriede vores forventninger, og det tog os ikke lang
tid at beslutte os for at gå ”all in”. Det betød at alt materiale, lige fra
emballagen på produkterne til designet på hjemmesiden, blev ændret.
I dag står vi med lige præcis dét vi ønskede - et brand der kan begå
sig både nationalt, som internationalt.
– Allan Boutrup, Salgsdirektør Cozze

PRESSALIT FIK NYT

RE-DESIGN AF
EMBALLAGER
VI HOLDER

Da Pressalit henvendte, sig for at få
designet en ny emballage linje til deres
toiletsæder samt badeprodukter, tog vi
imod opgaven med kyshånd. Et ikonisk
brand, der er i nært sagt et hvert hjem.
Derfor gik vi meget metodisk til værks, da
der skulle designes nye emballager med
grøn fokus.

LUKKET I PÅSKEDAGENE
Vi holder lukket Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag.
Men vi er på kontoret mandag til onsdag op til påske, og
der vil være kold vin i køleskabet eller et påskeæg, hvis du
kigger forbi. Skulle du dog have presserende opgaver, så
ring til Stig Pedersen på tlf. 31 35 91 93 så sikrer han, at du
får den nødvendige hjælp.

Resultatet er blevet en super flot serie,
der på bedste vis afspejler Pressalits DNA
og designsprog.

SPARK
NYT
LIV
i
dit
brand
SAMMEN MED AIDGENCY
Et brand er ikke stærkere, end den måde det
fremstår på og det er vigtigt, at du ikke ser dit
brand som noget statisk, men som en levende
organisme, der hele tiden skal udvikle sig, for at
være relevant.
Det var bl.a. den filosofi vi anvendte, da vi
skulle bygge Weber grill op som superbrand.
Strategien handlede om, at gå mod strømmen
og hele tiden overraske forbrugerne - og det
virkede! Resultatet var at vi endte med en brand
awareness (u-hjulpet) på 92% samt en meget
stærk position i markedet, hvor man ikke længere
talte om at grille, men om at bruge Weberen.
Vi hjælper stadig en masse virksomheder med
at sparke nyt liv i deres brands, og i dette
nyhedsbrev er cozze, Millarco, Homerunner mfl.
gode eksempler på dette. Vi hjælper dig gerne
med at revitalisere dit brand - eller måske bare
sætte gang i din vækstmotor.
Tag fat i Stig Pedersen på stig@aidgency.dk eller
på tlf. 31 35 91 93 for at starte dialogen.

60.000
HOMERUNS
HVER DAG
Du har sikkert hørt Jacob Risgaard omtale “sit digitale
posthus” i Løvens Hule, men bag det hele står i
virkeligheden Per Imer, der som CEO for CoolRunner, har
opbygget verdens mest effektive distributionssystem
for E-commerce virksomheder. Per kom til Aidgency for
at få designet en ny identitet til Homerunner - deres
B2B division.
Resultatet er blevet en sjov og vedkommende løsning,
der italesætter Homerunners evne til, at gøre
livet lettere for deres kunder. Vi er super stolte af
samarbejdet og den fantastiske løsning som eksekveres
i den kommende tid.
Se Homerunners nye case film
Vi har produceret en film om, hvordan Homerunner hjalp
Lakrids by Bülow ud over grænserne.

SE FILM HER >

TRAEGER GÅR

BURGERMANIA
I HELE EUROPA
Traeger er verdens førende brand inden
for pelletgrills, og vi elsker at arbejde
tæt sammen med dem om, at udbrede
Traegerhood-filosofien i hele Europa.
Ambitionerne for deres kampagner
er altid store, og det seneste projekt
skulle sætte fokus på en lækker spise burgeren.
Sammen med grilleksperten Pia Kromann
fra GrillAll samt fotografen David Bering
fra Montgomery, er der skabt 11 lækre
og moderne burgere, der viser at en
burger kan være meget andet end en
bolle med en bøf. Det hele eksekveres på
Instagram under @Traegergrilleurope,
hvor brugerne også indsender deres
egne kreationer for, at vinde “burger of
the week”.
Kig ind forbi og bliv sulten. Og husk, den
bedste burger er grillet på en Traeger.

NYT
HJEM
TIL GIRAFFERNE,

LØVERNE & ANTILOPERNE
Ree Park er en kunde, der ligger vores
hjerte nær, og da vi fik chancen for at
skabe en ny hjemmeside til dem, var vi
super begejstrede. Sammen med det
digitale udviklingshus, Kraftvaerk, er der
skabt en sjov og underholdende løsning,
der sætter fokus på alle de oplevelser, der
venter når du går ind ad døren til parken.
Løsningen er kun i sin spæde start og vi ser
frem til den fortsatte udvikling og mange
flere sjove oplevelser. Tillykke til Mariane,
Jesper, Tine, Susanne og resten af Ree
Park-teamet med det nye hus.
Se løsningen på Reepark.dk

Vind en lækker

MILLARCO BAD OS

GENOPFINDE DERES
HOME-SERIE
Du kan ikke gå ind i et byggemarked uden at møde
Millarco. Gode, gedigne produkter til den helt rigtige pris.
For at forenkle forbrugerens oplevelse, har vi skabt
et nyt paraply-brand HomeIt. Sammen med Millarcos
interne team har vi nu påbegyndt re-designet af deres
mere end 3000 varenumre, så de i fremtiden vil stå piv
skarpt, når du besøger byggemarkederne for at starte
dit nye gør det selv projekt. Tak til hele Millarco-teamet
for en fantastisk udviklingproces.

pizzaovn
BOOK ET MØDE OG VIND EN PIZZAOVN
Vi fejrer påsken med en alternativ konkurrence. Hvis du
booker et inspirationsmøde inden 15 maj, så deltager du
i konkurrencen om en cozze 13” pizzaovn. Så er du sikret
sprøde pizzaer hele sommeren. Tag fat i Anja, Josefine eller
Stig for at booke et møde.

5TILGODE
TIPS
BEDRE ONLINE ANNONCERING
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HA’ STYR PÅ DIN MÅLGRUPPE
BRUG DIT BUDGET DER HVOR DET GIVER DET BEDST RESULTAT
LAV SNÆVRE DELMÅLGRUPPER OG SPLITTEST PERFORMANCE
DROP AUTOMATISKE PLACERINGER PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM
MÅL RELEVANSEN AF DIN ANNONCERING FRA FLERE PARAMETRE.
FX SESSIONSTID PÅ SITET OG I MINDRE GRAD ANTAL KLIKS

vi hjælper dig

TIL AT BLIVE MERE EFFEKTIV
Lad os vise DIG hvordan du bliver bedre. Vi arbejder tæt sammen med Berthu & Co der er
eksperter i digital annoncering. Vi garanterer dig effekt og en højere ROI, hvis du lader os
hjælpe med at udvikle din online annonceringsstrategi.
Ring hvis vi skal tage en snak om, hvordan du maksimerer dit online-spend.

VI BYDER VELKOMMEN
I FAMILIEN TIL…

I næste nyhedsbrev vil du kunne læse om vores nye
samarbejde med bl.a. Hovedstadens Bygningsentreprise,
Gejser, CVO, Let’s Go delebiler, m.fl.

GLÆD DIG TIL NÆSTE

NYHEDSBREV

Når næste nyhedsbrev udkommer
inden sommerferien, sætter vi bl.a.
fokus på, hvorfor godt content på
dine digitale kanaler er vigtigt. Vi er
specialister i at skabe vedkommende
film, fotos, animationer, der kan hjælpe
med at dit budskab står stærkere.
Derudover løfter vi sløret for hvordan
e-learning kan skabe mere effektivitet
i din virksomhed, når vi sammen med
Tomas Lund fra E-Learning Specialist
søsætter et spændende samarbejde.
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