
| brand audit

Hvorfor?

Markeder og målgrupper er i konstant og ofte hastig bevægelse – med al sandsynlighed også dine. Hvis dit brand 

ikke følger med virkeligheden uden for virksomheden, forældes det langsomt. Derfor er det vigtigt en gang imellem at 

vende og dreje brandet, måle og veje det, justere og revitalisere det. 

Uanset om du vil vækste virksomheden, fusionere den med andre, eller måske ligefrem sælge den inden for nogle år, 

er brandets position og tilstand med til at gøre den positive forskel. 

Med en afgrænset og enkel brand audit proces får du eksterne ekspertøjne til at vurdere dit brands tilstand og dets 

udviklingspotentiale. Det forebygger potentiel devaluering af virksomhedens værdi og virkekraft, og det baner vejen for 

vigtig visuel, kommunikativ og kommunikationstrategisk optimering.

Kort proces

Før vi kommer ind i billedet, skal du afklare med dig selv, om det er tid til at skabe forandring. Spørg dig selv: 

Har vi de kunder, vi fortjener? Er en eller flere af vores konkurrenter stukket af fra os? Har vi mistet vigtige kunder på 

det sidste? Er engagementet blandt medarbejdere for nedadgående? Får vi ikke samme opmærksomhed fra vigtige 

leverandører som tidligere? 

Når du som leder har truffet beslutningen, afholder vi en workshop med jer på tre til fem timer. 

• Første del af workshoppen: I fortæller om jeres virksomhed og brand – inkl. jeres udfordringer.

• Anden del af workshoppen: Sammen analyserer vi de af jeres konkurrenter, der gør det godt: Hvad kan deres 

brand? Hvorfor ser det godt ud? Hvordan kommunikerer de godt? Hvordan benytter de sociale medier? Hvad gør 

de godt i pressen? Hvordan benytter de fx blogs, influencers, testimonials og video?

Forud for workshoppen har vi naturligvis forberedt os så godt vi kan ift. jeres virksomhed, produkter, marked og 

målgrupper. Herunder har vi evt. interviewet kunder, leverandører, samarbejdspartnere osv. 

Opskrift til brand optimering

Efter workshoppen forfatter vi en struktureret og meget præcis brand audit rapport, der, udover at referere 

workshoppen i punktform, fortæller jer: 

• Hvilke tiltag I bør søsætte.

• Hvordan I bør prioritere kræfterne og i hvilken rækkefølge.

• Hvilke tiltag, der kræver interne ressourcer.

• Hvilke tiltag, der kræver ekstern assistance.

• Hvad I skal forvente at allokere af økonomi.
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