
VI ER BEDRE END 
NOGENSINDE TIL 
FILM PRODUKTION!
Det lyder lidt kækt, men sådan føler vi det. Vi 
har fået de bedste samarbejdspartnere, til at 
producere film sammen med. Med dem har vi 
bl.a. skudt små film til promovering af Hus Forbi. 
En flot dag i Vanløse, som der kommer nogle fine 
produkter ud af.

Så skal du have lavet lækker film-baseret 
kommunikation, så tag endelig fat i os - vi kan 
helt sikkert gøre en forskel for dig.

S E  L A N C E R I N G S  F I L M E N  H E R  >

og hej fra aidgency
Kan du mærke det? Foråret er for alvor på vej, og imens blomsterne springer ud,  

er det samtidig meget oplagt at se på om dit brand også trænger til en revitalisering,  
der kan få det til at blomstre på ny. Hos Aidgency sidder vi klar til at hjælpe dig godt 

på vej, uanset om du ønsker at ændre brand position eller visuel identitet. 
Herunder kan får du en lille snas af de mange projekter vi har arbejdet på senest.

Ved at undersøge data bag salget og 
brugen af hjemløseavisen, besluttede vi at 
introducere avisen digitalt. Vi skabte en ny 
kommunikationsstrategi, baseret på hvad 
dataene fortalte os om forbrugeradfærden.

Designet...
Vi ønskede at være tro mod Hus Forbis DNA, 
og designede derfor den nye hjemmeside 
med klare referencer til avisen.
Derudover skabte vi små film og en 
lanceringskampagne, for at sælge den nye 
digitale version af avisen.

Resultatet...
Overgangen fra den klassiske trykte avis 
til en ny online version, har været utroligt 
succesfuld. Publikum har taget godt imod 
den nye version, og de hjemløse, der sælger 
avisen, er begejstrede for de muligheder den 
digitale version giver. 
 
Se det hele udfoldet på husforbi.dk

er blevet digital
OG AIDGENCY HAR 
VÆRET MED TIL AT HJÆLPE 
COMMUNITIET FOR 
HJEMLØSE I DANMARK

Homerunner vil gerne vise, at med flid, ideer og en 
god idé så kan de hjælpe DIN onlinebutik ud over 
rampen, og vi har været så heldige at få lov at 
producere en række små portrætter af danske 
e-Commerce helte. Tak til Per Imer og Thomas 
Gajhede for det mega fede projekt.

S E  A L L E  F I L M E N E  H E R  >

Lær dansk e-Commerce  
bedre at kende
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Kontakt Adresse Sociale medier

Stig Pedersen
CEO
stig@aidgency.dk
tlf. +45 31 35 91 93

Iben Haagaard
Client Service Manager
iben@aidgency.dk
tlf. +45 24 44 53 43

Anja Hvam  
Client Service Manager  
& HR Officer
anja@aidgency.dk
tlf. +45 31 35 91 08

Det er jo forår!

Marlene westfall 
Hvilke kunder arbejder du med?  
Som elev arbejder jeg med mange forskellige kunder, for at få en 
bredere erfaring og forståelse for hver enkelt kundes behov. 

Hvad er det bedste ved dit job?  
Det bedste ved mit arbejde er, at jeg får lov til at prøve kræfter 
med en hel masse forskellige arbejdsopgaver, som styrker mine 
færdigheder og giver mig erfaring. Vi har desuden et helt unikt 
kollegaskab, som altid gør det til en fest at tage på arbejde.

Hvis du kun må tage én slags slik med på en øde ø, ville det være  
Kinder Chokolade (hvis det skal være mere specifikt så Kinder Bueno)

Tre ord som mine kollegaer beskriver mig med  
Omsorgsfuld, godt humør og sjov

Din yndlings-emoji er   

5 HURTIGE OM

Mediegrafiker elev ved Aidgency / 25 år

Når data møder design
Vi har en stærk baggrund fra arbejde med internationale 
brands, og vi har et internationalt syn på, hvordan 
man positionerer brands på den globale scene. Vi har 
erfaring fra CMO-stillinger hos internationale FMCG- og 
livsstilsbrands samt fra anerkendte bureauer.

Vi tror på at ændre, hvordan forbrugerne oplever DIT brand 
og derved sikre dig en stærkere position på det lokale 
marked. Én størrelse passer ikke til alle - du skal være 
relevant på de lokale markeder.

Med kunder over hele verden kan Berthu & Co og Aidgency 
være en stærk partner både når det kommer til strategiske 
overvejelser og den daglige operationelle opgaver.

Ved at have både data og design i tankerne, når du starter 
dit projekt, vil du få fordel af en mere komplet kampagne 
udførelse.

Aidgency og Berthu & Co fokuserer på at levere resultater 
til vores kunder, og vi har beviste resultater, der har gavnet 
vores kunders forretning.

Vi tror ikke på mavefornemmelser, vi tror på at udfordre 
grænserne for et brand baseret på viden.
 
Tag fat i Stig Pedersen på stig@aidgency.dk eller på  
tlf. 31 35 91 93 for at starte dialogen. 

01 02 03 04
Definér din målgruppe, 

og find ud af hvordan de 
skal kommunikeres til

Lav tydelige KPI’er for 
hvor du gerne vil hen 

med aktiviteten

Lav en overraskende 
og opmærksomheds-
skabende kampagne

Eksekvér kampagnen, hvor du 
løbende justerer på baggrund 

af de erfaringer, som data 
gir’ dig fra forbrugernes 

interaktion

Rasmus Holdt, stifteren af Kystfisken, stod ansigt til 
ansigt med de erfarne løver.

Hos Aidgency gjorde vi en faktisk fangst, da vi fik lov 
til at hjælpe Rasmus med at lave plakaterne til hans 
præsentation, så han kunne give det bedste indtryk 
overfor løverne.

Kæmpe skulder klap til Rasmus fra team Aidgency.

SAMMEN MED HOMERUNNER 
& AIDGENCY

2021 2022 2023 2024 2025

År

Omsætning i DKK (mio.)

1,36

-0,27 mio.kr. 0,2 mio. kr. 1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 6,3 mio.kr. 
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Resultat:

Økonomiske nøgletal

45 mio. kr. i omsætning

6,3 mio. kr. er resultatet før skat

31.000 kunder (genkøb 2,8 gange årligt)

Målsætning i 2025 Fakta

fiskekasser om dagen giver en årlig  omsætning på

Vidste du at ...

75% af danskerne vil  gerne spise mere fisk til aftensmad 

En stigning fra 12% til 15% giver en daglig øget  efterspørgsel fra 385
45 mio. kr. 

84.000 husstande.

12% af danskernes  aftensmåltider  indeholder fisk  (335.000 husstande)

løvens hule
KYSTFISKEN I

FIRE STEPS DER GØR 
EN KÆMPE FORSKEL
FOR DIN KAMPAGNE

rigtig god påske
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.

https://www.linkedin.com/posts/hus-forbi_ny-e-avis-p%C3%A5-gaden-activity-7038834651582320641-Vwh2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://husforbi.dk
https://homerunner.com/cases
https://www.linkedin.com/company/aidgency/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/aidgency/
https://www.facebook.com/aidgency

