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FÅ STYR PÅ DIT BRAND

Et flueben af gangen!
Få styr på dit brand ved at sætte et flueben af gangen! Branding er
en "svær størrelse" med utrolig mange emner, dele og elementer. Så
det er ikke så underligt, at vi nogle gange kan miste pusten ved bare
tanken om at skulle arbejde med vores brand.
Det er min mission at gøre branding mere ligetil, lettere, styrkende
og ikke mindst sjovere at opbygge et stærkt og succesfuldt brand!
Du får derfor her den ultimative branding checkliste! Din genvej til
at få overblikket tilbage så du ved, hvordan du skal styrke dit brand
og hvor du skal rette dit fokus.
Når du fokuserer på at opbygge dit brand et trin ad gangen, kan du
skabe et brand, der er unikt, genkendeligt og elsket af både dig og
dine ideelle kunder!
Har du nogle spørgsmål til checklisten, er du altid velkommen til at
sende en mail til hello@aboutthebrand.dk eller sende en DM til mig
på Instagram.
Rigtig god fornøjelse og lad os så komme i gang!

Camilla Rixen

STIFTER AF ABOUT THE BRAND
@ABOUTTHEBRAND.DK
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Brand strategi
Brandstrategi er at lægge en konkret plan, der fastslår, hvem du er som
brand, og hvordan du vil formidle det til din ideelle kunde.
Selvom brandstrategi stadig inkluderer de ting, du tænker på, i forbindelse
med branding, som logoet, farverne og skrifttyperne, fokuserer den mere
på de immaterielle aspekter af din virksomhed, og hvordan de informerer
de kreative beslutninger. Dette vil omfatte etablering af dit formål,
værdier, unikke salgs positionering, kundepersona og andre aspekter, der
definerer dit brand, og brugen af dem til at bestemme, hvordan dit brand
er repræsenteret gennem dine billeder, indhold, kundeservice,
partnerskaber og meget mere. Da alt dette skaber retningen i resten af dit
brand, er det vigtigt at fokusere på dette først. Uden risikere du blot, at
din visuelle identitet, indhold og andre brandaktiver bliver skabt med
manglende formål, fokus, strategi eller klarhed, hvilket i sidste ende kan
skade dit brand i det lange løb. Så få startet ud på den rigtige måde og få
styr på dette inden du går videre!

BRANDHJERTE
Mission 1-2 sætninger om, hvad du laver, hvordan du gør det og hvem du gøre det for
Vision 1-2 sætninger der forklarer din vision, og den forskel du vil skabe for dine kunder
Formål kort tekst om, hvorfor eksisterer din virksomhed, hvad er din personlige grund?
Passion Hvorfor er du så passioneret omkring din branche/produkt/service/kunde?
Værdier Hvilke principper og værdier er vigtige for dig i din virksomhed? og hvordan kan det ses?

POSITIONERING
Hvor er din virksomhed/produkt/service positioneret på markedet i forhold til dine
konkurrenter, og hvordan kan du bruge dette som en fordel til at skille dig ud?

VALUE PROPOSITION
En enkelt sætning der beskriver hvad du gør, hvordan du gør det, og hvem du gør det for!

USP (UNIK SALGS POSITIONERING)
Hvad gør din virksomhed unik, hvorfor er det dig, dine kunder skal vælge frem for dine
konkurrenter?
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DIN IDEELLE KUNDE
Hvem er din ideelle kunde? (hvad er deres behov, drøm, problemstilling, frygt, værdier,
hvad er vigtigt for dem?)

BUDSKAB
En kort beskrivelse af hvilken værdi du skaber, og det du lover dine kunder.

NØGLEORD /POWERORD
3-10 nøgleord der beskriver din virksomhed, og hvad der skiller dig ud fra dine
konkurrenter.

STORYTELLING
En længere beskrivelse om din virksomheds historie. Hvad du gør, hvordan du gør det, og
hvordan dine kunders oplevelser har været indtil nu.

SALGSKANALER
Igennem hvilke kanaler sælger du dine produkter/services. Hvordan giver disse valg dig
en fordel?

MARKEDSFØRINGSKANALER
Igennem hvilke markedsføringskanaler deler du dit budskab og fanger dine kunders
opmærksomhed?

VÆRDITRAPPE
Leverer du værdi til din ideelle kunder, uanset hvilket trin på trappen de er på?

SALGSTRAGT /SALESFUNNEL
Har du sammensat en eller flere salgstragter der tager dine kunder igennem de 5 faser
(opmærksomhed, overvejelse, hensigt, køb, loyalitet)
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People do not buy
goods and services.
They buy relations,
stories and magic.
SETH GODIN

Identitet
Mens en brandstrategi danner et solidt fundament bag kulisserne, er din
identitet det sted, hvor du begynder at tænke på, hvordan din virksomhed
bliver kendt af andre. Når det er konfigureret godt fra begyndelsen, vil
disse nøgleidentifikatorer for dit brand sikre konsistens, klarhed og
vigtigst af alt brandgenkendelse.

VIRKSOMHEDSNAVN
Navnet på din brand/virksomhed.

TAGLINE
En enkelt sætning der bliver forbundet med din virksomhed. f.eks. Redbull
giver dig vinger, Nike's just do it eller Grøn tuborg gør livet lidt grønnere)

URL
Dit domænenavn til din hjemmeside

SOCIALE MEDIER
Dit navn på de sociale medier. Kort, præcis og gerne det samme som dit
virksomhedsnavn eller domæne. Skal meget gerne være det samme på alle
dine platforme/kanaler.
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Visuel identitet
Nu ved vi, hvad din virksomhed handler om, og hvordan den vil blive kendt,
er det tid til at visualisere det. Udover et logo er der flere visuelle
elementer, der udgør dit brand og sammen skaber de din visuelle identitet.
Visuelt identitetsdesign bestemmer, hvordan disse elementer ser ud, og
hvordan de bruges og anvendes på tværs af alle dine platforme og medier.
Denne proces resulterer ofte i brandretningslinjer, som forklarer i detaljer,
hvad din visuelle identitet indebærer og viser eksempler på det i aktion. Et
komplet visuelt identitet sikrer, at dit brand er professionelt,
sammenhængende og konsistent, uanset hvor din ideelle kunder støder på
det, hvilket skaber en bedre, mere engagerende og troværdig oplevelse for
din ideelle kunde!

LOGO
Et mærke/design/grafik der repræsenterer din virksomhed, hvad du gør, hvem du er, dine
produkter/services, dine kunder og dine værdier. Et af de vigtigeste elementer af din
visuelle identitet der skaber genkendelighed for dine kunder.

SEKUNDÆR LOGO
Andre versioner af dit logo, som kan bruges i f.eks. dit brevhoved, visitkort eller symbol.
F.eks en vertikal udgave af dit logo.

BRANDFARVER
Et sæt af farver, der igen kan skabe genkendelig og er med til at skabe en konsekvent stil i
dit grafiske design. En farvepalet er et must-have for dit brand!

TYPOGRAFI/FONT
2-3 forskellige typografier/fonte. Der igen er med til at formidle dine værdier, din æstetik
og give genkendelighed.

MØNSTRE
Et mønstre eller en unik grafik, kan være med til at skille dit brand ud og kan bruges som
baggrund på din hjemmeside eller på emballage.

ILLUSTRATIONER
Figurere, tegninger, animationer i dine brandfarver og æstetik. Kan være med til at
illustrerer produkter/services eller koncepter. F.eks. Innocent drinks
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IKONER
Symboler og ikoner der kan bruges til at repræsentere ideer, produkter/services og
koncepter.

BILLEDER
Et katalog af billeder, der visuelt passer til dit brands æstetik. Produkt/service og
stemnings billeder.

BILLEDER AF DIG!
Professionelle billeder af dig som du kan bruge på din hjemmeside, produktblade og
sociale medier.

SOCIAL MEDIE'PROFIL
Profil billeder og cover billeder. Samt billeder til dit content/indhold

ÆSTETIK / STIL GUIDE
Sammensætning af en æstetik og stilguide du kan følge i dit grafiske arbejde eller
videregive til en grafisk designer.
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Website/hjemmeside
Din hjemmeside er sandsynligvis dit hjem på internettet, så det skal
repræsentere dig og din virksomhed. For at sikre, at din hjemmeside er en
at være stolt af, får du her et par ting, du skal have styr på.

STRUKTUR
En strukturet sammensætning af din hjemmeside. Der kan give et klart overblik over din
hjemmesides indhold.

CONTENT/INDHOLD
Selve indholdet på din hjemmeside, billeder, produkter/services og tekst.

USER EXPERIENCE/BRUGERVENLIGHED
Hvordan bruger din kunder din hjemmeside, er det en god oplevelse af bruge din
hjemmeside, er det til at finde rundt og finde det de leder efter?

VISUEL IDENTITET
Hvordan ser din hjemmeside ud og passer det sammen med din overordnede visuelle
identitet.
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Email
For de fleste iværksættere og virksomhedsejere er e-mail vores vigtigste
kommunikationsform med vores kunder, hvilket gør det afgørende, at vi
gør et godt indtryk hver gang. E-mail marketing har en median RIO (Return
on Investment) på 122%. Over 4x højere end sociale medier, direct mail og
betalt søgning, så for at få mest muligt ud af dette, er det vigtigt at gøre
det godt!

EMAIL SIGNATUR
Signatureren på din mail skal indeholde dit navn, title/stilling og kontakt informationer.

NYHEDSBREVS DESIGN
Layoutet på dine nyhedsbreve.

EMAIL (SKABELONER)
Layoutet på dine email-kampagner og email-serier, som produkt/service
markedsføringskampagner
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Print
Selvom din virksomhed er online har du sandsynligvis stadig nogle trykte
materialer. Uanset om de er til at skabe opmærksomhed, vedligeholde
relationer, skabe kampagner eller et hvert andet aspekt af din virksomhed,
skal disse trykte elementer tilføjes til din online tilstedeværelse for at
skabe en komplet og sammenhængende identitet.

VISITKORT
Inkluderer dit logo, virksomhedsnavn, dit navn, title og kontaktinformation på dit visitkort.

BREVHOVED
Designet af dit "brevpapir" fakturaer, salgstilbud osv. Indeholder dit logo,
virksomhedsnavn, kontaktinformation og måske dit mønstre eller baggrundsbillede.

PACKAGING /EMBALLAGE
Emballagen til dine produkter/services og forsendelse.

SKILTNING
Skiltning på dit kontor, studie, butik, pop-up butik, messe. Dette kan være pull-up
banners, vinduesvinyl, sandwich skilte osv.

FLYERS/POSTKORT
Flyers, postkort med information om din virksomhed og produkter/services.

PLAKATER
Større grafik til promovering af din virksomhed, produkter/services. F.eks.
plakater og sandwichskilte.

BEKLÆDNING OSV.
Grafik på personale tøj, muleposer, kuglepenne osv.
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Online
Din online tilstedeværelse kan bidrage meget til din brand genkendelighed.
Internettet har 4,2 milliarder brugere, og der er 3,397 milliarder aktive
brugere af sociale medier, så det er vigtigt, at dette område af dit brand er
dækket ind, fra sociale medier til webinarer, opt-ins og meget mere.

SOCIAL MEDIE CONTENT/DESIGN
Grafisk design til dit content på dine sociale medier som, Instagram, LinkedIn, Pinterest og
Facebook.

PRÆSENTATIONER
Powerpoints, keynote eller PDF præsentationer, til webinar, slideshows, foredrag,
workshops eller møder.

DOKUMENTER
E-bøger, salgsbrochurer, checklister, guides, salgsforespørgsler, fakturaer, kontrakter,
freebies osv.
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A pretty brand
with zero strategy
is like a Margarita
without the tequila.
It looks good,
but i won't get
the job done!
UNKNOWN

Kommunikation
Et billede siger måske mere end tusind ord, men dine ord er stadig vigtige.
Måden du kommunikerer på personligt, online og gennem tryk siger
bogstaveligt talt meget om dig og din virksomhed. Fra at bestemme dit
"tonefald", til at skrive artikler og hjælpe dine kunde - er kommunikation
nøglen.

TONE-OF-VOICE
Hvordan din virksomheds personlighed og karakter bliver præsenteret igennem tekst og
tale. Det er måden du italesætter og formidler dit budskab og content på, der sætter
tonen for din virksomhed.

SOCIAL MEDIE STRATEGI
En plan for hvordan du vil bruge dine sociale medier, som inkluderer en analyse af, hvor
dine kunder bruger deres tid og interagerer med dit brand. Det du vil dele, og hvad dine
mål er for brugen af medierne.

COPYWRITING
Måden du italesætter dit budskab og dine produkter/services på tværs af dine kanaler og
medier, hjemmeside, emails osv.

EMAIL MARKETING
Kommunikation med potentielle kunder igennem emails der kan generere leads og
konvertere dem til loyale kunder.

CONTENT STRATEGI
Planlægning og udvikling af dit content til din blog, emails, hjemmeside, videoer, podcasts,
sociale medier osv.

SOCIAL MEDIE PROFILTEKST
Beskrivelsen af din virksomhed på dine sociale medie profiler. Dette er ofte begrænset til
et vis antal karakterer, og skal være en kort og præcis tekst.

KUNDESERVICE
Hvordan vil du hjælpe dine kunder før, under og efter køb. Hvordan vil du sikre, at de får
en god oplevelse. Det er selve oplevelsen af at interagerer med dig og dit team.
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Fotografi
Brandfotografering er en serie af professionelle billeder, der
repræsenterer din virksomhed visuelt, og passer til din visuelle identitet
gennem brug af farver, tone, rekvisitter, sæt og mere. Disse kan omfatte
billeder af dig, dit team, dine produkter, din proces, dit rum og andre ting,
der gør din virksomhed unik. For at få din virksomhed til at se bedst ud
skal du have en række konsekvente, veludformede billeder, der kan
præsentere din virksomhed og skabe en "rød-tråd" på tværs af alle dine
medier, platforme og markedsføringsmateriale.

BILLEDER AF DIG OG DIT TEAM
Billeder af dig og dit team, der kan bruges i din markedsføring, på din hjemmeside og de
sociale medier. Både traditionelle "headshots" og gruppebilleder.

PRODUKT BILLEDER
Billeder af dine individuelle produkter og produktsortiment der kan bruges på din online
shop, i dit markedsføringsmateriale osv.

SERVICE BILLEDER
Billeder af dig og/eller dit team in-action der viser dine services og dele af processen. Det
kan også være billeder af dig sammen med en kunde eller en statist.
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Video/film
Uanset om du opretter almindeligt YouTube-indhold, enkeltstående
salgsfremmende videoer eller laver livestream-videoer, skal du overveje,
hvad dette tilføjer til dit brand.

PRODUKT VIDEO
Promotionsvideoer af dit produkt, produktion og dine produkter i brug.

SERVICE VIDEO
Promotionsvideo af din service, processen der er involveret og resultatet.

VIDEO INTRO/OUTRO
Laver du f.eks. Youtube videoer er dette den korte intro/outro sekvens i starten og
slutningen af din video, der inkluderer navn, logo, kontaktinformation og call-to-action.

VIDEO GUIDELINES
Informationsguide til, hvordan det visuelle udtryk skal passe til dit brands visuelle
identitet.
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Branding handler om
at skabe oplevelser,
din ideelle kunde kan
relatere til.
CAMILLA RIXEN

Animation
Animation hjælper med at udtrykke budskaber og koncepter, som kan være
svært at repræsentere gennem tekst alene, og bringer elementer til live
gennem bevægelse, så det er ingen overraskelse at mange brands
implementerer animation og bevægelse på tværs af deres logoer,
hjemmesider, apps, videoer, annoncer og mere. Uanset hvor du beslutter
dig for at tilføje bevægelse i din virksomhed, skal du sikre dig, at det
hænger sammen med dit brand!

ANIMERET LOGO
En version af dit logo i bevægelse. F.eks. samlingen af dit logo.

ANIMERET VIDEO
Video eller gif's der promoverer din virksomhed, produkt/service igennem animation i
stedet for billeder.

BRUGER INTERAKTION
En animation/video der viser brugen af f.eks. en app, hjemmeside eller spil.
Der viser en brugers interaktion med dit produkt.

ANIMATIONS GUIDELINES
En guideline for animationer, hvordan det skal se ud for at passe ind i dit brand og din
visuelle stil.
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Lyd
Lyd kan tilføje meget til dit brand og den oplevelse du giver dine kunder.
Brands der bruger musik, der er tilpasset deres brandidentitet, er 96 %
mere tilbøjelige til at blive husket af forbrugeren, end de brands, der
bruger 'uegnet' musik eller slet ingen musik. Tænk på den fængende musik
der ledsager den annonce, der altid afspilles. Lyden som en notifikation fra
Snapchat eller din e-mail-app laver eller soundtracket til din
yndlingspodcast. Disse lyde bidrager alle til oplevelsen og skaber
bevidsthed om det pågældende brand.

INTRO /OUTRO MUSIK
Den musik eller lyd der introducerer og afslutter din video eller podcast.

SOUNDTRACKS
Den musik der spiller i baggrunden på en video, podcast, reklame, spil eller anden
oplevelse.

LYDEFFEKTER
Lydeffekter ved forskellige situationer f.eks. en notifikation på en app eller i en video.

FYSISKE LYDE
Fysiske lyde der spiller ind i din brandsoplevelse. Som f.eks. lyden af en Coca-cola når du
åbner den, eller når du lukker bildøren på en Audi.

PODCAST
En podcast fungerer på samme både som en blog, men er ren lyd centreret omkring et
tema eller emne, relevant for din virksomhed produkt og/eller service.
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Oplevelsesdesign
Oplevelsesdesign er designet af den oplevelse du giver din ideelle kunde
når de "bruger" dine produkter, processer, services, begivenheder, miljøer
osv. Alle berøringspunkter, som en kunde støder på i forhold til din
virksomhed, er en oplevelse.

PRODUKTER
Designet af fysiske eller digitale produkter samt oplevelsen ved køb, "udpakning", brug og
bortskaffelse.

SERVICES
Hvad dine services er, hvordan de virker, oplevelsen med processen/brugen.

PROCESSEN
Processen der er involveret i driften af din virksomhed. Udviklingen og afviklingen af
produkter/services samt interaktionen med dine kunder.

EVENTS/BEGIVENHEDER
Planlægningen, udviklingen og implementation af workshops, messer,
foredrag, konferencer, crowdfunding, pop-up shops og events din virksomhed
arrangerer og oplevelsen ved at deltage.

OMGIVELSER
Det/de fysiske rum din virksomhed bruger, kontor, butik osv. Oplevelsen og
følelsen af at være i rummet. (lyd, lys, duft, føle, smag)
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SEO
Der foretages 3,5 milliarder Google-søgninger hver dag, hvilket gør
søgemaskineoptimering til et relativt konkurrencedygtigt område og et
vigtigt område. Hvordan du vises i disse søgeresultater
er også vigtigt, da det bidrager til din brandopfattelse, brugeroplevelse og
brandgenkendelse.

SEO STRATEGI
En strategi for organiseringen, brug og vedligeholdelsen af din hjemmesides indhold for
at opnå en høj placering på søgemaskiner.

GOOGLE MY BUSINESS
Google my Business lader dig styre information, der findes om din virksomhed på google.
Kontakt information, åbningstider, anmeldelser osv.

SEO BESKRIVELSER
Informationen der bliver vist på f.eks. google om din hjemmeside (sider),
billeder osv.

SEO "BIBLIOTEK"
Brug tid på at undersøge hvad dine ideelle kunder f.eks. googler, og lav et dokument
("bibliotek") med en masse ideer til f.eks. tekster og/eller blogtitler, der passer til
søgeordene.

GOOGLE SEARCH CONSOLE
Opsæt google search console til at analysere effektiviteten af din SEO strategi.
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Er du klar til at få styr på alt
dette, men ved ikke hvordan?
Du har travlt med at skabe og føre dine drømme ud i livet,
og har brug for at tage dit brand til næste niveau.
Det er her, jeg kommer ind i billedet!
Jeg hjælper dig med at skabe et brand, der er unikt,
genkendeligt og elsket af både dig og din ideelle kunde!

FORTÆL MIG MERE
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