
Juel Marketing & Kommunikation
Juel Marketing & Kommunikation er et enmandsbureau, der hjælper virksomheder med at løse 
marketing-, kommunikations- og layoutopgaver, så de kan styrke deres mulighed for udvikling 
og vækst - og sikre at de tydeligt udtrykker deres professionalisme i dag og nærmeste fremtid.
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                                     MARKETING

GIVER DIT UDTRYK, ET AFTRYK
- DER GØR INDTRYK?



Dine fordele
Ved at vælge Juel Marketing & Kommunikation får du som kunde 
flere fordele:
1. Du bliver en stor kunde på et lille bureau.
2. Direkte håndtering uden fordyrende mellemled - jeg dækker 

selv processen fra første briefing til udvikling, udarbejdelse 
og aflevering af aktiviteterne.

3. Høj ensartet kvalitet, da jeg er med hele vejen.
4. En klar aftale til fast attraktiv pris - typisk besparelse på  

40-60% i forhold til de større bureauer.
5. Koordinering af produktion af trykte marketingmaterialer 

sker uden ekstra udgifter for kunden.

Mine ydelser
Juel Marketing & Kommunikation har en unik portefølje af 
kompetencer inden for marketing og kommunikation og mange 
spændende erfaringer med at bruge dem. 
 
Juel Marketing & Kommunikation kombinerer forretningsforståelse 
og mange kompetencer til at styre opgaverne sikkert i mål til den 
aftalte tid. Jeg har en bred erfaring i at finde løsninger og skabe gode 
resultater, uanset om det er B2B eller B2C forretning, eller om fokus 
er på eksterne eller interne marketing- eller kommunikationsopgaver.

 
        Branding
 
Et udtryk, der giver et aftryk – som gør indtryk
Indtrykket er din virksomheds brand!
 
Hvordan opfattes din virksomhed af kunder, leverandører, de 
ansatte, finansverdenen, naboerne, medier – og svarer brandet til 
de værdier ledelsen ønsker at udtrykke for virksomheden – i dag 
og nærmeste fremtid?

Juel Marketing & Kommunikation rådgiver og hjælper din virksomhed 
gennem brandingprocessen, så aktiviteter inden for markedsføring 
og kommunikation fremover udvikles og udføres med afsæt i 
virksomhedens kerneværdier, strategi og marketingplan – og 
derved hele tiden styrker brandet i den ønskede retning.

Markedet er forandret - og mange har tilpasset deres produkter og forbedret 
arbejdsprocesserne. Men ved kunderne det?
 

Er det tid til at fortælle, hvordan din virksomhed er - i dag? 
 

Få et uforpligtende møde om hvordan du styrker dit udtryk, så det gør indtryk.

Seks ud af ti danske virksomheder forventer 
en stigning i omsætningen i det nye år.

,,
DI’s virksomhedspanel 30.12.2014

POSITIONERING

MÅLSÆTNING

STRATEGI

TAKTIK/PLANLÆGNING

UDFØRELSE



        Marketing
Fra briefing til udvikling, udarbejdelse og aflevering 
Juel Marketing & Kommunikation har stor erfaring med alle aktiviteter 
inden for marketing. Lige fra afsætningsanalyser, produktplan- 
lægning, kampagner og projektstyring til markedsføring.
 
Uden fordyrende mellemled laver og håndterer jeg typisk følgende 
opgaver fra briefing til færdigt materiale eller udført aktivitet:

        Grafisk design
Kreativ sammenhæng mellem marketing og kommunikation 
Juel Marketing & Kommunikation hjælper med at binde din 
virksomheds markedsføring og kommunikation sammen i et 
visuelt udtryk – hvad enten det skal designes fra bunden, eller det 
skal laves ud fra eksisterende designelementer. Layoutopgaver 
udføres og klargøres til endelig levering efter dit behov. 

Eventuel koordinering med trykkerier ved produktion af tryksager 
og udstillingsmaterialer udføres efter ønske og uden ekstra 
omkostninger.

Layoutopgaver og design af grafik er eksempelvis:

-   Logo
-   Visuel identitet (brevpapir, konvolutter, visitkort,  
    hjemmeside, brochurer mv.)
-   Layout af salgs- og marketingmateriale
-   Udarbejdelse/design af Office skabeloner
-   Undervisning i brug af PowerPoint og Word

         Kommunikation
At fortælle det rigtige til de rette
God kommunikation er en vigtig brik i udviklingen af din virksomheds 
brand. En målrettet kommunikation, der er forankret i virksomhedens 
værdier og strategi, har tekster med budskaber, der er relevante, 
meningsfyldte for modtageren og er tilpasset de forskellige medier.

Juel Marketing & Kommunikation hjælper med at skrive tekster, 
der understøtter din virksomheds brand og bidrager til muligheder for 
udvikling og vækst. Den rette fortælling har fokus på din virksomheds 
styrker og udtrykker de værdier og unikke fordele, som målgruppen 
vil opleve i mødet med din virksomhed.

Jeg løser bl.a. følgende tekstopgaver:

         Komplette løsninger
Juel Marketing & Kommunikation løser næsten alle marketing-, 
kommunikations- og layoutopgaver.

Jeg laver alt projektstyring, ide, tekst og grafisk arbejde, men når 
løsninger kræver speciel ekspertise som fotografering, video-
optagelser, illustrationer og webprogrammering, samarbejder jeg 
med flere dygtige freelancere, der lever op til mine krav om værdi 
for pengene. Krav som kommer kunden direkte til gode.

Jeg samarbejder med en række leverandører, så fx udstillings-
materiale og tryk af brochurer m.v. leveres i en kvalitet og til en 
pris, der svarer til kundens behov og ønsker.

Koordinering med underleverandører sker uden ekstra udgifter for 
kunden, og ofte vil fakturering af disse ydelser ske direkte mellem 
leverandørerne og kunden.
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MARKETING
Annoncer
Brochurer
Kampagner
Præsentationer
Direct marketing
Projektstyring
Events/udstillinger

KOMMUNIKATION

Salgs- og marketingmaterialer
Hjemmeside
Pressemeddelelser
Artikler
Intranet
Medarbejderblad/-info



              Samarbejde & priser
Juel Marketing & Kommunikation tilbyder at hjælpe kunderne med 
at løse deres aktiviteter inden for marketing, kommunikation og 
grafisk design efter fast tilbud med udgangspunkt i timepris på 
660 kr. ekskl. moms.

Det første møde er gratis og helt uforpligtende. 

Udover den faste timepris tilbyder Juel Marketing & Kommunikation 
følgende samarbejdsformer:

1. Mulighed for en skræddersyet ’pakke’ efter kundens ønske. 
Altid til fast aftalt pris.

2. For kunder, der ønsker Juel Marketing & Kommunikations 
kompetencer i et mere fast forløb, udarbejdes der et individuelt 
tilbud efter behov og omfang. Det kunne eksempelvis være 
som en fast ressource hos kunden fx en arbejdsdag 
(7,4 timer) hver uge/14. dag eller måned

Ved løsninger, der kræver speciel ekspertise samarbejder jeg 
med flere dygtige freelancere, der lever op til mine krav om 
værdi for pengene. Krav som kommer kunden direkte til gode, 
da min koordinering af disse ydelser sker uden ekstra udgifter 
for kunden. 

            Kontakt
Har du lyst til et uforpligtende møde eller spørgsmål til,  
hvordan jeg kan hjælpe, så ring til mig på mobil 4084 8352 
eller send en e-mail. Så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Juel Marketing & Kommunikation 
Lyngborghave 4B 
3460 Birkerød

Mobil: 4084 8352 
E-mail: anders@juel-markom.dk

Baggrund

 
Juel Marketing & Kommunikation ejes af  
Anders Juel Rasmussen (født 1966, cand.merc 
i markedsføring og strategisk planlægning). 
 
Jeg har 20 års erfaring med marketing, markedsføring og 
kommunikation - bl.a. som produktchef hos Toyota Danmark 
og Corporate PR Manager hos Haldor Topsøe. 
 
I min karriere hidtil har jeg bl.a. medvirket til at fastholde en 
position som førende i Danmark, konkurrere fra en top-3 position 
på verdensplan, forbedre imageplacering fra 181. til en 42. plads. 
Jeg har været anvarlig for aktiviteter, der bidrog til en fordobling 
af omsætningen til 4,5 milliarder kr med tilfredsstillende overskud 
undervejs. Med mit team udviklede vi annoncer internt, der flere 
gange fik topplaceringer i AdEffect™ Reports for ”Outstanding 
readership response” i førende internationale fagmagasiner.

Gennem Juel Marketing & Kommunikation har jeg løst mange 
opgaver for virksomheder i vidt forskellige markeder, der fx 
sælger produkter som AV-udstyr, kundedatabaser, ingeniør-
processer og katalysatorer. 

Jeg sætter stor pris på den direkte kundekontakt og muligheden 
for at kombinere mine kompetencer og forretningsforståelse til 
at skabe resultater, der hjælper kunden til at nå sine mål.

Anders Juel Rasmussen


