
  

 

 

 

 

TAK FOR SIDST 
  Frederikssund Erhvervsnetværk den 23. marts 2018 -  6.45 – 8.30 

 BRANDING 

 

Selvom det var pivkoldt ude, var der stort fremmøde 

til netværksmødet i marts, der blev afholdt hos House 

of Link. Og med god grund: dagens emne om 

branding var både spændende og yderst relevant. 

Så med en blanding af et spændende lokale, levende 

lys, lækker morgenmad og rigtig god stemning tog 

netværkets eget medlem Karina Hoffman os alle med 

på en rejse ind i en verden af selvbevidsthed og 

positionering. 

Præsentationsrunden var i dagens anledning 

suppleret med, at alle havde forberedt et ord, de 

mente repræsenterede/brandede deres virksomhed 

bedst. Det var interessant at høre de mange 

forskellige ord, der kom på bordet. 

Herefter fik Karina ordet og efter en kort 

præsentation af virksomheden House of Link, tog hun 

fat på begrebet branding der direkte oversat betyder 

”at brændemærke” …. og billedligt tænkt rent faktisk 

har sit udspring i mærkning af kvæget i Det Vilde 

Vesten.  

  

 

Karinas indlæg var en blanding af spændende 

eksempler, faktuel viden, gode ideer og refleksion - bl.a. 

med spørgsmålene: Er vores logo et brand? Hvad skal 

der til for, at noget bliver et brand? Hvornår bliver vores 

logo mere end bare et billede? Hvordan får vi det til at 

fortælle en historie/være et koncept?   

Gruppedrøftelserne tog udgangspunkt i de individuelle 

”branding-ord” sat op imod alt det, vi netop havde lært, 

og det satte virkelig gang i en masse debat ved bordene. 

Ved gruppernes afsluttende tilbagemeldinger var et 

gennemgående punkt især erkendelsen af, i hvor høj 

grad følelser har betydning for effektiv branding. 

Vi siger mange tak til Karina for det inspirerende indlæg, 

der helt sikkert gav os alle noget med hjem.  

Næste møde er 13. april i golfklubben, hvor temaet er: 

Vinge, lokal infrastruktur og sammenhængskraft i 

kommunen.   

 

Vi glæder os til at se jer igen! ☺ 

Dorthe & Betina Ingerslev 

 


