VI HAR

ÅBENT HELE
SOMMEREN

RIGTIG GOD
SOMMER
TIL
DIG
fra aidgency

Ring til os på 3135 9193,
så er vi klar til at rykke
på dine opgaver.

Her i sommervarmen er der ingen der tænker på at vedligeholde- eller forny deres brand,
men det burde DU gøre. Det er måske nu, du skal arbejde med at revitalisere eller måske
endda ændre dit brands position, udtryk eller visuelle identitet.
Aidgency sidder klar til, at hjælpe dig godt på vej i den proces, præcis som vi har hjulpet
Hovedstadens Bygningsentreprise, CVO, Gejser og mange af vores andre kunder.

ELHJÆLPSLINJEN
SÆLGER elBILER!

OG AIDGENCY HAR
VÆRET MED HELE VEJEN

Første gang vi mødte Morten Knudsen fra
P. Christensen vidste vi, at det kun kunne blive et
magisk samarbejde. Hans innovative tilgang til at
lave marketing, tog os med storm og vi fik det mest
fantastiske brief på en opgave.
Det gik vi til med krum hals, og det har resulteret i
et kreativt og sjovt univers, der kredser om 6 skæve
eksistenser, der mødes i en selvhjælpsgruppe - eller
som “terapeuten” Erik, kalder den… EL-hjælpsgruppen.
Tomas Villum Jensen har instrueret en serie på 4 sjove
film, og sammen med vores faste digitale designer,
Morten, er der skabt et lækkert online univers, der
sætter fokus på de mange spørgsmål, der rejser sig
når man skal skifte til en eVan.
Universet er allerede online på elhjælpslinjen.dk

SE TRAILER >

KAMPAGNEN HAR BL.A. FØRT TIL:

+225.000
MARKEDSLEDER
PÅ GOOGLE SEACH
MILLIONER
2,42 EKSPONERINGER

INTERAKTIONER
PÅ SOME

SMOKE-IT FIK
NYT NAVN AF
AIDGENCY
I forbindelse med at Smoke-IT
henvendte sig til Aidgency, skulle
vi finde et nyt navn samt logo og
identitet til dem. Valget faldt på
GEjSER, der er den kraftudladning,
der kommer fra jordens indre i
forbindelse med et udbrud. Vi
har skabt navnet, og hjulpet med
udrulning til deres butikker rundt
omkring i landet.
Tillykke med det nye navn.

5 HURTIGE OM

sara lynggaard
Grafisk designer ved Aidgency / 27 år
Beskriv dig selv med tre ord
Omsorgsfuld, motiveret & social.
Hvilke kunder arbejder du med?
Primært Millarco, som har brands som cozze, Home It, Work it og Tyzon.
Hvad er det bedste ved dit job?
Det bedste er nok dyrkningen af kollegaskabet og fleksibiliteten. Vi er
et mindre kontor, hvor vi alle kan snakke og joke med hinanden. Vi har
spændende kunder med forskellige opgaver, som gør at ingen dage er ens.
Hvis du kun må tage én slags slik med på en øde ø, ville det være
Marabou.
Din yndlings-emoji er

VELKOMMEN TIL DANMARKS
BILLIGSTE POSTHUS

COOLRUNNER!

Vidste du, at du kan sende pakker labelfrit med
CoolRunner, og at de leverer til 19 lande? Nej vel?
Det ville Per Imer gøre noget ved, og derfor bad han
os skabe en kampagne der sætter fokus på at de
er Danmarks Billigste Pakkeleverandør. Vi skabte en
kampagne der har leveret stor synlighed og masser af
klik til hjemmesiden. Se de fantastiske stats her:

127.600
7,581 klik på link
MILLIONER
3,44 EKSPONERINGER
INTERAKTIONER
alene på facebook

HVORDAN KAN E-LEARNING SKABE

MERE EFFEKTIVITET
I DIN VIRKSOMHED

Uddan dine medarbejdere med e-learning. Så sparer du både tid til
oplæring, og dine medarbejdere bliver hurtigere klar til at levere det
de skal: Værdi til virksomheden. Moderne e-learning er noget helt
andet end endeløse slides og dårlige multiple choice spørgsmål.
Fokus er på effektivt, at gøre medarbejdere bedre til at udføre
deres arbejde, og tager afsæt i hvad medarbejdere har brug for, for
at kunne præstere deres bedste. E-learning kan også med fordel
bruges til obligatorisk uddannelse og dokumentation indenfor f.eks.
GDPR og IT-sikkerhed, arbejdsmiljø osv. Typisk vil du opnå kortere
uddannelsestid, og bedre testscores hos dine medarbejdere,
sammenlignet med traditionelle kurser. For slet ikke at tale om, at du
med e-learning kan automatisere uddannelse af dine medarbejdere
og helt slippe for bøvlet med kursustilmelding og registrering.
Aidgency + ElearningSpecialist forener i et nyt samarbejde det
bedste fra to verdener: dyb viden om digital læring med prisbelønnet
kommunikation og design.

Tomas Lund
CEO / ElearningSpecialist

HAR DU OVERVEJET AT

OUTSOURCE DIN
ØKONOMIFUNKTION

CVO er specialister i at hjælpe virksomheder
til et bedre økonomisk overblik. Charlotte kom
til Aidgency for at få hjælp til at re-brande
CVO. Aidgency har skabt en ny identitet samt
en stærk platform for LinkedIn posts, der
kan skabe opmærksomhed omkring alle de
fantastiske services CVO tilbyder.
Det har resulteret i en ny profil med en
knivskarp kommunikation, der viser at den
støvede bogholder er yt, og at fremtidens
økonomifunktion er digital.

DANMARKS bedste
INDEN FOR RENOVERING
AF BYGNINGER!
Det tillader vi os at sige om Hovedstadens
Bygningsentreprise - eller blot Hovedstadens, som vi
kalder dem. De kom til os i foråret med et ønske om
en ny profil. Dette skulle hjælpe dem videre på deres
vækstrejse. Vi nedsatte et stærkt team og efter et
grundigt forarbejde, har de nu fået præsenteret en
ny identitet, som de er totalt vilde med. For at sikre et
fantastisk materiale til deres nye hjemmeside, har vi
lavet en større content produktion af film og billeder.
Identiteten skal rulles ud i løbet af sensommeren, og vi
glæder os til at vise jer resultatet.

VI ER GODE TIL MESSER
COZZE FIK EN
FANTASTISK
MESSEDEBUT I KØLN
I forbindelse med den nyligt afholdte
SPOGA messe, designede Aidgency cozzes
messestand. Vi skabte et univers, der til fulde
understøtter den glade og sjove brand identitet
og messen var en kæmpe succes. Så stor, at
cozze udvider næste år med live-underholdning
med egne pizzaeksperter.
Hvis vi skal hjælpe dig med din næste
messestand så tag fat i os.

traeger væltede SOLEx
messen i England
Det er nu 3. gang vi designer Traegers messestand til
de store grillmesser i Europa, og endnu engang fik de
en bragende succes, da Solex messen løb af stablen i
sidste uge. Den 150 kvadratmeter store stand var en unik
oplevelse ind i pellet grillens verden, og kunderne tog
virkelig godt imod det luftige og spændende design.

36
år er alderen i
gennemsnit
på kontoret

8
rammer pepsi

max drikker vi
om måneden

Kontakt
Stig Pedersen
CEO
stig@aidgency.dk
tlf. +45 31 35 91 93
Anja Hvam
Client Service Manager
& HR Officer
anja@aidgency.dk
tlf. +45 31 35 91 08

180
kvadratmeter
er vores to
kontorer
Adresse

Josefine Hedegaard
Client Service Manager
josefine@aidgency.dk
tlf. +45 28 78 00 14

Aarhus
Filmbyen 2, 2 plan
8000 Aarhus C
København
Gothersgade 11
1123 København K

Sociale medier

