Udgivet 2021

Vores år

Vores år
Vi handlede os ud af krisen
Side 4-5
Viden på abonnement
Kommunikationshjælp
Side 19
Vores stjerne har fået en satelit
Nyt kontor i Sønderborg
Side 20

Vores år 2020 / KALB / 1

// FORORD

INDHOLD

Vores år 2020
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Coronakrisen ramte naturligvis også os – og
den vækst, vi havde ventet af året, udeblev.
Men vi holdt skindet på næsen og kom ud af
2020 med et pænt rundt nul – hvilket vi er dybt
taknemmelige for. Tak til alle jer, der har været
med til at skabe det resultat – hvad enten det er
vores medarbejdere, der har knoklet, trofaste og
loyale gamle kunder – og de mange nye kunder,
der trods et svært år kom til.
Aflæggelsen af regnskabet er et oplagt tidspunkt
til at gøre status over dét, vi egentlig har opnået
sammen med jer, og dét, vi havde særligt fokus
på i 2020. Og måske i særlig grad den måde, vi
håndterede året, og de udfordringer, vi mødte.

Selvom der blev sat en markant bremse i væksten i 2020 – og vi stadig mærker det her ind
i 2021 — går vi forventningsfuldt fremtiden i
møde. For mens man kan sige meget dårligt om
året, der gik, så står én ting i tilbageblikket dog
klart; vi har lært mere i 2020, end vi har gjort de
sidste 10 år tilsammen – og det siger vel egentlig det hele.
Tak igen til alle, der følger os og til dig, der læser
med her. En særlig tak til vores familier.
God læselyst.
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// DIREKTØRENS BERETNING

Hver gang der er noget, corona forhindrer os i
at gøre i den kommende tid, overvejer vi, hvad vi
så kan gøre i stedet. Hvis ikke for os selv, så for
andre.

Vi handlede os
ud af krisen
Helt ærligt: Den første nedlukning tog lige pusten fra os et øjeblik! Vi var rent ud sagt skræmt
fra vid og sans i en uges tid eller to – alt imens vi brugte dage, aftener og nætter på at forsøge
at regne den ud, lægge nye budgetter, lægge planer for alt det, vi ikke vidste noget om. For
planer skulle der til.
Handlekraft er nemlig en stærk værdi hos os
– og hvis der var én ting, vi vidste, så var det,
at det ikke kunne nytte noget at krybe i hi og
lege ”strudsen”. Den tilgang kan velsagtens
oversættes til:
”Svøm – eller dø!”
Nu, hvor vi snart kan se corona i bakspejlet, konstaterer vi, at det kunne være gået meget værre.
Vi tror, det handler om den måde, vi gik til corona, Allerede morgenen efter, at Statsministeren havde lukket Danmark ned, tog vi en værdifunderet beslutning, som har vist sig at gøre en
forskel for os.
Beslutningen lød:
”Hver gang der er noget, corona forhindrer os i
at gøre i den kommende tid, overvejer vi, hvad
vi så kan gøre i stedet. Hvis ikke for os selv, så
for andre”.
Den beslutning, der blev et slags kriseslogan for
os, viste sig at have stor effekt og betydning for
os. For udover at den gav mod og handlekraft,
så har den også givet os synlighed og sågar nye
kunder og opgaver, der bidrager til at sikre de
lokale arbejdspladser.
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Vi oplevede helt nært og konkret, at indfrielse af
det mål ikke kom til at stå i kontrast til at efterleve virksomhedens sædvanlige værdier. Måske
snarere tværtimod. Og vigtigst af alt, så blev vi
bekræftet i, at vi kunne gøre en forskel ved at
turde være dem, der gør noget.
I de første dage og uger, hvor alt var kaos, og vi
oplevede, at små lokale virksomhedsejere grædende ringede til os for at få hjælp til kommunikation til deres kunder og deres medarbejdere,
så hjalp vi dem bare. Uden at tale om betingelser, budgetter og fakturaer. Nej, vi hjalp bare. Vi
lovede også gratis kommunikationsrådgivning
over en frokost til lokale virksomheder – eneste
”modydelse” var, at de købte et gavekort hos en
lokal detailhandler, restaurant eller café.
Vores værdier er vores vaccine
Det har betydet, at vi har kunnet kende os selv - i
en tid, hvor alt andet var ret så fremmed. Vi fik
bekræftet, at dét, det hele i bund og grund handler om, er, at vi kan se os selv i øjnene, at vi har
et stærkt fælles værdisæt – og at vi er bevidste
om virksomhedens formål.

Vores formål er, at vi vil hjælpe andre gennem
forandringer, så de bliver stærkere og klarer sig
bedre. Vores vigtigste værktøj er kommunikation.
Og her, hvor vi står lige nu midt i 2021, konkluderer vi, at vi kan stå inde for det, vi gør, og at
vores værdier er sunde og fuldstændig immune
overfor enhver ondsindet virus. Dét, tror vi på,
er den mest effektive vaccine mod enhver krise.

Bruttofortjeneste
Årsresultat (efter skat)
Egenkapital

Og derfor er vi også økonomisk kommet helskindet gennem 2020, samtidig med at vi investererede i ny udvikling og etablering af nyt kontor, vores egenkapital er intakt, og holdet står
stærkere end nogensinde før.

2020

2019

2018

2017

3.791.063
11.460
597.742

4.297.154
360.570
586.283

3.252.201
85.474
302.638

2.388.387
103.845
310.626
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// VORES KUNDER

“

KALBs vision er at bidrage til at skabe
blivende forandringer hos vores kunder - og
gøre dem stærkere.

Vi vil være svære
at undvære
Vores nye kunder bliver altid budt velkommen med et personligt velkomstbrev. Det er der
en rigtig god grund til. Gode relationer er nemlig en vigtig del af vores fundament. Måske den
vigtigste. For uden kunder – ingen KALB .

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Kend dine kunder og deres type
Udover gode relationer samler vi også på langvarige relationer. Faktisk har mere end en tredjedel af vores kunder været hos os i fem år eller
mere. De siger, at det er, fordi vi både er dygtige
og rare at være sammen med. Og fordi vi kan få
fingeren ud i en fart og få noget fra hånden.
Lange relationer gør også vores arbejde som
betroede rådgivere lettere. Når du som kunde
har opbygget tillid til os og betror dig til os, giver
det os det bedste afsæt for at give dig kompetent rådgivning, der virker.
Gode og langvarige relationer kan næppe sættes
på formel. For hemmeligheden er jo netop, at
hver enkelt kunde er unik og derfor kræver forskellige tilgange. Hos KALB gør vi meget ud af

at sammensætte holdet, så vores og kundens
kemi passer. Hvis kemien ikke er der, siger vi
hellere nej til opgaven.
KALBs vision er at bidrage til at skabe blivende
forandringer hos vores kunder - og gøre dem
stærkere.
Det ser heldigvis ud til at lykkes ganske godt.
I vores nye kundetilfredshedsundersøgelse fra
begyndelsen af 2021 svarer ikke færre end 72
procent af de adspurgte, at de er meget tilfredse med os. 22 procent svarer tilfredse.
Det er svar, vi er meget tilfredse med. Men …
Det kan altid blive endnu bedre.

“Hos KALB arbejder vi med den forskningsbaserede tilgang ”Emotionelle kundetyper®” fra Institut for
Kundetyper, der tager udgangspunkt i, at vi alle er
forskellige, og at det derfor også er forskellige ting,
der får os til at reagere eller handle. Når du kommunikerer, er det også vigtigt, at du tager dig tid til at
finde ud af, hvad der får din målgruppe helt op at
ringe.
Det gør det bare så meget nemmere at nå dem, når
du ved, hvad du skal lægge vægt på. Og så er det
bare vigtigt at huske på, at selvom du vægter noget
højt, så er det ikke sikkert, at dine kunder føler det
samme som dig.
Måske er du ved at falde bagover, når du ser en
skriggul annonce med masser af farver. Men det
kan være netop det, dine kunder vil have. Du behøver ikke kunne lide det – bare dine kunder kan.
Så kort sagt: Kend dine kunder.”
Kirsten von Wildenradt,
partner i KALB og digital chef
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// VORES KUNDER

“

Vi læner os ikke op ad bestemte strategier,
men tager udgangspunkt i den enkelte kunde
og dennes behov.

God kommunikation
begynder ofte med den
rigtige strategi

LACHENMEIER MONSUN
Virksomheden har i mange år lavet skræddersyede totalløsninger indenfor opbevaring og
transport af bl.a. biobrændsel, korn og
foderstoffer. Men det var ikke til at se i
kommunikationen. KALB har derfor udviklet en
strategisk plan for den fremtidige kommunikation,
der afspejler virksomheden anno 2021.

SØNDERBORG VÆKSTRÅD
Sønderborg Vækstråd bidrager til at skabe vækst,
arbejdspladser og nye virksomhedseventyr, og der
er mange flere, der kan have gavn af rådets tilbud.
Gennem interviews og en workshop med alle
medarbejderne analyserede vi os frem til
muligheder i teamet, i kommunikationen og i
vækstrådets brand, som vi samlede i en
kommunikationsstrategi.

Der har aldrig været så mange muligheder for at komme ud med sin kommunikation, som der
er i dag. Det kræver en masse valg, endnu flere fravalg og ikke mindst - en skudsikker strategi.

Vi er et strategisk kommunikationsbureau. Og
det er faktisk ikke noget, vi bare siger. Tilsammen har vores team mere end 60 års erfaring
med strategisk kommunikation fra større danske virksomheder og globale organisationer
som ECCO, Sydbank, Lidl og DRC Dansk Flygtningehjælp, og det var med afsæt i den strategiske kommunikation – intern såvel som ekstern – at KALB i sin tid opstod.
Vores strategiske afsæt er ofte anledning til,
at nye kunder kontakter os. De savner overblik,
sammenhæng og mening med deres kommunikation. De er kørt fast i det gamle. Eller står
måske overfor en ny retning i virksomheden
og har derfor brug for en ny retning på kommunikationen også. Der er vi skarpe.
Vi læner os ikke op ad bestemte strategier,
men tager udgangspunkt i den enkelte kunde
og dennes behov. Men vi sørger altid for,
at kommunikationsstrategien underbygger

virksomhedens overordnede strategi – og at
der følger en håndgribelig plan med.

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Lad din kommunikationsstrategi
understøtte dine mål

”Alt for mange virksomheder kommunikerer
på mange platforme uden helt at gøre sig
klart, hvad de vil opnå med for eksempel det
konkrete opslag på Facebook. Det kan en
kommunikationsstrategi hjælpe med.
Når du skal lave en kommunikationsstrategi,
er det en god idé at tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsstrategi og derefter
finde ud af, hvilke kommunikationsgreb der
kan bruges til at understøtte, at virksomheden når sine overordnede mål. Kommunikation for kommunikationens skyld giver
meget lidt værdi.”

KLÆGAGER – DEN GAMLE
DIGEGREVES GÅRD
Kåret til ”Danmarks smukkest bondegård” har
Klægager og familien, som har ejet gården i seks
generationer, en helt unik historie.
Vi udviklede en forretningsplan for den smukke
B&B, der gav plads til familiens historie og åbnede
for et kommende generationsskifte.
Forretningsplanen har dannet grundlag for
fondsansøgninger, der nu bidrager til, at væsentlige delmål allerede er ved at blive en realitet.

KLOSTERBILER
Som forhandler og værksted havde Klosterbiler brug for at følge kunderne og ramme dem,
hvor de leder efter biler. Vi klarlagde den digitale
kunderejse og udarbejdede en online markedsføringsstrategi, der med succes er blevet eksekveret med annoncer og kampagner på Facebook
og Google.

Malene Lemann,
kommunikationsrådgiver hos KALB.
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// VORES KUNDER

“

I KALB har vi tidligere med både lokalkendskab og
interesse for området udviklet kernefortællingen og
kommunikationsstrategien for udviklingsplanen,
og nu var turen kommet til den visuelle identitet.

“

I hele processen har lokal inddragelse og indsamling af viden været afgørende. Det var det også i
denne opgave, og det skulle corona ikke have lov
til at forhindre.

Visuel identitet til Rømøs
udvikling og særkende
Bebyggelsen på Rømø er en levende og visuel fortælling om historien, naturen og menneskerne på øen. Derfor var den også en vigtig medspiller, da vi udviklede en visuel identitet i
forlængelse af udviklingsplanen for vadehavsøen.

Tegnestuen Stedse stod for en arkitekturstrategi (mangler politisk behandling) og
registrering af Rømøs bevaringsværdige
huse, som vi herefter tog udgangspunkt i
for at skabe en visuel identitet og en designmanual for Rømø, der både omfavner de
særlige arkitektoniske træk, der kendetegner
øen i Vadehavet, og sikrer en rød sammenhængende tråd og grundfortælling i udviklingsplanen - “Én fælles retning for Rømø 2025”.

Derfor arrangerede vi et virtuelt borgermøde,
hvor Tønder Kommune og resten af styregruppen, herunder Rømø-Tønder Turistforening og
Nationalpark Vadehavet præsenterede planerne. Omkring 200 borgere fulgte med online
— og bag kulisserne styrede vi slagets gang.

I KALB har vi tidligere med både lokalkendskab og interesse for området udviklet kernefortællingen og kommunikationsstrategien for
udviklingsplanen, og nu var turen kommet til
den visuelle identitet.

• Afvikling og facilitering af digital workshop
med gruppearbejde om blandt andet wayfinding i samarbejde med Tegnestuen Stedse.

I hele processen har lokal inddragelse og indsamling af viden været afgørende. Det var det
også i denne opgave, og det skulle corona ikke
have lov til at forhindre.
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Vi leverede:

• Ved brug af design thinking-metoden udarbejdede vi en konkret designmanual med en
visuel identitet, anbefalinger til wayfinding og
guide til aktørerne.
• Afvikling af virtuelt borgermøde med 200
deltagere.
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// VORES KUNDER

Strategien er ikke
mere værd end udførelsen

SDU

I 2021 var Forskningens Døgn
ramt af corona-restriktioner og
måtte holdes virtuelt. Vi hjalp
seks gæve forskere fra SDU med
at komme ud over skærmen
med deres budskab ved hjælp
af skrivehjælp, medietræning og
seks animerede videoer.

Vi kunne måske godt leve af udelukkende at lave strategisk kommunikation. Men det vil vi
ikke. For vi elsker også håndværket med at smede ord og få det hele til at se lækkert ud.

Selv om vi er et strategisk kommunikationsbureau, kommer vi lige så ofte i kontakt med
nye kunder, fordi de skal have løst en enkeltstående kommunikationsopgave af fx digital
eller kreativ karakter. Det kan være et nyt logo,
hjælp til en pressemeddelelse eller til at lave
indhold til opslag på sociale medier.
For et par år siden tog vi nemlig den strategiske beslutning, at vi også ville tilbyde vores
kunder at få deres kommunikationsstrategier
op at flyve. Der er ikke noget værre end at have
afleveret en strategi, som ender i et ringbind i
reolen, fordi virksomheden alligevel ikke kan
finde hænder til at udføre den.
Derfor består Team KALB i dag ikke kun af
kommunikationsrådgivere, men også af dygtige grafikere, digitalt indfødte onlineeksperter
og erfarne journalister, der kan skrue alt fra et
lækkert logo til en prober pressemeddelelse
sammen.
Uanset om vores kunder kommer ind ad den
strategiske eller den digitale og kreative dør,
vil vi dog altid løse den stillede opgave med et
strejf af strategi. Et logo handler jo ikke bare
om at vælge en farve og finde på et grafisk
element. Det handler om at finde lige præcis
den eller de farver og grafiske elementer, der
bedst afspejler virksomhedens sjæl og strategi.
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Vi kan også finde på at stille spørgsmålstegn
ved, om en pressemeddelelse eller et nyhedsbrev virkelig er den bedste måde at løse kundens udfordring på.

BCOOL

Med en ambition om at hjælpe
kunder i hele verden med ekstraordinær viden og service havde B
COOL brug for hjælp til en klar
kernefortælling med skærpede
strategiske budskaber. Det arbejde
danner også grundlag for virksomhedens LinkedIn-side, hvor vi med
handlingsplaner sikrer kontinuitet,
der hver uge giver nye følgere.

Vi kan faktisk slet ikke lade være med at udfordre vores kunder. Fordi det gør kommunikationen skarpere – og kunden stærkere.

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Skab troværdighed med en
tydelig visuel identitet

”Potentielle kunder danner sig et indtryk af
din virksomhed på et splitsekund. Derfor
er det vigtigt, at du arbejder med en gennemgående visuel identitet, der passer til
og beskriver din virksomhed. Kunderne skal
møde det samme udtryk, uanset hvor og
hvornår de møder dig. Det sikrer, at din virksomhed bliver genkendt og opfattet som
professionel og troværdig. Samtidig er den
visuelle identitet et redskab, der udtrykker,
hvem virksomheden er, jeres mission og
værdier. Med en tydelig visuel identitet kan
du skille dig ud fra mængden, hvilket igen
sikrer, at dine budskaber bliver set og hørt.”

SADF

Som brancheforening for fagligt dygtige fodplejere havde SADF brug for en
hjemmeside, der både varetager medlemmernes behov og kommunikerer professionelt med omverdenen. Derfor skabte vi
en ny hjemmeside med en gennemtænkt
struktur, et nyt design, SEO og relevant
tekst og indhold både til besøgende på
siden og foreningens medlemmer.

Ditte Andreasen,
grafisk designer og projektassistent
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// VORES KUNDER

Det Blå Gymnasium Tønder
knækkede koden online
Det Blå Gymnasium i Tønder ønsker at øge kendskabet til og synligheden af HHX i
lokalområdet, samt øge kendskabet til mulighederne med en af skolens ungdomsuddannelser.
Men hvordan gør man det? Den kode hjalp KALB Det Blå Gymnasium Tønder med at knække,
og vi er fortsat i gang.

Første skridt var at gennemgå alle skolens
kommunikationsmaterialer og -kanaler –
lige fra sociale medier og web til videomateriale og brochurer. Det gav os mulighed for at
dykke helt ned i, hvad der var behov for at være
opmærksom på, såsom budskaber, og hvad vi
kunne gøre anderledes fremadrettet.
I tæt samarbejde med skolen udarbejdede
vi efterfølgende både kampagneplan og
indhold til flere onlinekampagner, der blandt
andet kørte på Facebook og Google Adwords.
I onlinekampagnerne var vores fokus i
allerhøjeste grad på at øge kendskabet til
skolen og dens mange uddannelsesmuligheder som HHX, EUX og EUD. Men også at tiltrække flere besøgende på hjemmesiden til åbent
hus og rundvisninger på skolen, så Det Blå
Gymnasium var top of mind blandt både de
unge og deres forældre, når de unge skulle til
at vælge næste skridt efter folkeskolen.

“

Indtil videre har samarbejdet gjort Det Blå Gymnasium Tønder meget mere synligt i det digitale
landskab og medført en hel del flere besøgende
til deres hjemmeside.
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Gennem hele perioden var vi i tæt kontakt med
Det Blå Gymnasium for at høre, hvordan det
hele stod til, og selvfølgelig for at finde ud af,
om der var noget nyt, vi skulle have fokus på
eller lave om. Indtil videre har samarbejdet
gjort Det Blå Gymnasium Tønder meget mere
synligt i det digitale landskab og medført en
hel del flere besøgende til deres hjemmeside.

Vi leverede:
•
•
•
•
•
•

Analyse af kommunikationskanaler
Søgeordsanalyse
Kampagneplan for hele perioden
Onlinekampagne via Facebook og Google
Adwords
Løbende tilpasning af kampagnen
Sparring og rådgivning undervejs

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Hjælp Google med at vurdere din
hjemmeside

”I dag starter kunderejsen for mange digitalt
og ofte med en søgning på Google. Det er
derfor vigtigere end nogensinde før at forstå,
hvordan Google udvælger, hvilke hjemmesider der skal ligge øverst, når personer i
din målgruppe søger på Google. Der findes
en række velkendte faktorer, du kan arbejde
med for at hjælpe Google med at vurdere,
om indholdet på din hjemmeside er relevant
for personen, der søger. Hvis du vil være sikker på at ligge i toppen af søgeresultatsiden,
kan du blandt andet arbejde med relevante
søgeord, links og hjemmesidens hastighed.”
Louise Høegh Jensen,
online markedsføringskonsulent
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// VORES ÅR

I kriser rejser nogle læsejl, andre
bygger abonnementsforretninger
I årets løb brugte vi mere end 1000 udviklingstimer på at skabe et nyt digitalt ben til
vores forretning. For os føltes det bedre at bruge den ledige kapacitet, vi i perioder
havde, på noget konstruktivt.

Den ekstra luft, som nedlukningen af Danmark og restriktionerne gav – og til dels
fortsat giver — udnyttede vi til at udvikle
forretningen med særligt to nye satsninger:
Kommunikation på abonnement og åbning
af et kontor i Sønderborg.
Især abonnementsordningen, der er døbt
”Kommunikationshjælp”, udmærker sig ved
at være noget særligt. Så vidt vi kan se, er
vi de første i den klassiske kommunikationsbranche, der er sprunget ud i at skabe en
abonnementsforretning, hvor vi gør op med
den klassiske ”timesalgsmodel”, og hvor
vi i fremtiden vil sælge viden på abonnement og skabe en medlemsforretning, hvor
medlemmerne både får adgang til konkrete
redskaber, online fællesskaber og en til enrådgivning. Det nye digitale ben på vores
forretning er således en ny måde at skalere
forretningen på.
Er markedet så klar til det? Er vi dumme,
dumdristige, alt for tidligt på den (fordi ingen
andre har gjort det endnu) og virkelig tåbelige, fordi vi indtil videre har investeret mere
end 1000 mandetimer i at udvikle abonnementsforretningen? Det kan kun tiden vise
– vi har en treårsplan for satsningen – og vi
tror på, at vi i løbet af de tre år kan skabe et
stærkt ben, der kan supplere den klassiske
del af vores forretning.
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Vi åbnede også et kontor i Sønderborg – og
hvorfor nu det i en tid, hvor vi skulle til at være
mere digitale og ses meget mindre fysisk?
Svaret skal findes i vores strategiske vision.

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Enhver krise handler dybest set
om omdømme

”I en krisesituation er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke handler om hvad
du synes, er rimeligt. Men om hvad, dine interessenter synes, er rimeligt. Og det er udgangspunktet for din krisekommunikation,
og hvordan den bliver modtaget. Når krisen
rammer, skal du nedsætte en krisestab og
en førerbunker, hvor krisehåndteringen er
forankret. Og husk også at udpege en person, der sørger for mad og drikke – så du kan
holde i det lange løb. Mit vigtigste råd er dog:
Træn til fremtidens kriser. Inden de rammer.”

“

KALB in a new world. Mere remote, mere digital,
mere lokal. Et stærkt team, der arbejder på tværs
af lokaliteter og kompetencer. En samarbejdspartner, en kollega, en leder, der er til stede med
hjerte og hjerne — hvor end vi er.

Marianne Rosalie Kalb,
direktør i KALB og mere end 20 års
erfaring med kriserådgivning
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// VORES ÅR

Viden på abonnement:
Kommunikationshjælp
VI HYLDER IVÆRKSÆTTERNE
Når nye initiativer spirer frem, skal de vandes,
så de vokser sig større, og i årets løb har vi
forsøgt at heppe på lokale iværksættere. Da
Tønder Erhvervsråd uddelte ”Årets Iværksætterpris” var vi sponsor på prisen, og da
Sønderborg Vækstråd skulle vælge ”Årets
Iværksætter 2020”, var Kirsten med i CONNECT Denmark-panelet, der kvalificerede de
fem finalisters pitches.

TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

Husk det sociale til dine
onlinemøder

”Et godt onlinemøde kræver noget af
facilitatoren, men også deltagerne. Når der er
en skærm imellem os, mister vi ofte de små
nuancer, som vi normalt oplever, når vi mødes
fysisk – og det kan være svært at se, om de
andre deltagere, nu også er med – “Forstår
de, hvor jeg vil hen?” Så brug tid på det sociale, så vi får skabt de gode relationer, og folk
tør dele ud. Når vi sidder på hver vores side af
skærmen, er det sværere at afkode hinanden,
så tænd videoen, smil, nik, brug dine hænder,
så du tydeligt viser, at du er med og lytter. Og
vær som facilitator tydelig omkring, hvordan
deltagerne kan bidrage til mødet. For eksempel, “Lige nu skal I bare lytte, men I må gerne
stille spørgsmål i chatten løbende”. ”
Mia Mogensen Frisk,
kommunikationskonsulent
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FINALIST TIL ERHVERVSPRISEN
Vi er megastolte over, at KALB var blandt de
tre finalister, da Tønder Erhvervsråd uddelte
Erhvervsprisen 2020. Prisen tildeles en virksomheden i Tønder Kommune, der har udmærket sig i løbet af året, og som aktivt
bidrager til skabelsen af vækst, visioner og
innovation. Prisen gik fortjent til SP Leasing,
men derfor synes vi nu alligevel, at vores
finalistdiplom pynter ret godt i vindueskarmen
på Løgumklosterkontoret.

Det har været noget af en rejse, vi har begivet os ud på i løbet af det sidste år. Det har været
lærerigt, der har været op- og nedture, vi har testet og tilpasset for at finde frem til det helt
rigtige koncept, som kunne give mening for vores medlemmer og os selv – et koncept hvor
vi kan dele vores viden til flere, uden at være nødt til at få flere timer i døgnet fordi vi kun kan
være et sted ad gangen.
Lille eller stor hjælp?
Resultatet er blevet ’Kommunikationshjælp’,
hvor vi tilbyder to forskellige medlemskaber afhængig af, hvilken type hjælp man har brug for.
I medlemskabet Den lille hjælp, der er udviklet
til den soloselvstændige eller iværksætteren,
får du hjælp-til-selvhjælp med adgang til en
lukket Facebookgruppe og et stort medlemsunivers med videoer, to do-lister, guides og
artikler, hvor vi deler vores viden med dig, om,
hvordan du lægger en plan for din kommunikation og markedsføring, og du får samtidig
værktøjer til selv at føre planen ud i livet.
Med Den store hjælp får du adgang til alt fra
Den lille hjælp og samtidig nye indgangsvinkler og viden med tre årlige webinarer, månedlig 1:1-sparring á et kvarter og ugentlige online
spørgetimer: Vi giver dig en hjælpende hånd,
og du har én at sparre med undervejs — og
som en ekstra bonus får du 10 % på tilkøb af
andre af KALBs ydelser. Det er udviklet til personen, der er ansvarlig for markedsføring og
kommunikation i virksomheden, som kunne
bruge et ekstra sæt øjne eller hænder.

DEN STORE HJÆLP
1499,Per måned (eller 14.990,- per år)
Medlemskabet indeholder:
• Personlig adgang til medlemsunivers
med artikler, videoer og guides
• Adgang til lukket Facebookgruppe, hvor
du kan sparre med andre
• Gratis hotline til en kommunikationskonsulent, så du altid kan få her og nuhjælp
• 15 minutters online 1:1-sparring hver
måned
• 10 % rabat på ydelser hos KALB
• Deltag i Ugens Spørgetime
• Sidemandsoplæring – et digitalt kursusforløb over 12 uger
• Ingen binding
DEN LILLE HJÆLP
249,Engangsbeløb
Medlemskabet indeholder:
• Personlig adgang til medlemsunivers
med artikler, videoer og guides
• Adgang til lukket Facebookgruppe, hvor
du kan sparre med andre
• Gratis hotline til en kommunikationskonsulent, så du altid kan få her og nuhjælp
• Ingen binding
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// VORES LOKALFORANKRING

Vores stjerne har fået
en satellit
Vi har altid haft vores base i Løgumkloster. Med etableringen af vores Sønderborgkontor i
2020 fik vi endnu en base, og den vil vi ikke af med igen.

En vigtig læring fra 2020 er, at man godt kan
slå rødder flere steder. Da vi i begyndelsen af
sidste år besluttede os for at etablere vores
første satellitkontor, holdt vi vejret en lille
smule. For hvordan ville vi blive modtaget i
Sønderborg, når vi nu ikke var indfødte.
Men heldigvis tog de imod os med åbne arme,
og der gik ikke længe, før den første lokale
kunde havde spottet vores nye kontor.
Siden er det blevet til mange kopper kaffe
og spændende bekendtskaber. Sønderborg
er en driftig kommune med et blomstrende
erhvervsliv og handlekraft. Og vi fik heldigvis
lov til at stå i kulissen, da TV2 i foråret på et
pressemøde i Sønderborg annoncerede, at
byen skal være hjemsted for næste udgave
af Nybyggerne. Næste år venter der byen en
Tour de France-etape – blandt meget andet.
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Samtidig med vores Sønderborgeventyr holder vi godt fast i vores kontor i Løgumkloster
– i hjertet af Tønder Kommune. Her er KALB
født, her har vi hjemme. Vi har her et dejligt
landligt kontor med udsigt til skov, å og enge –
og her har vi kort vej til motorvejen og kan hurtigt komme på farten til resten af Danmark.
Ligesom vi også når en af Europas største
lufthavne i Hamborg indenfor et par timers
kørsel. Tønder Kommune er for os et rart sted
at være, her er ufatteligt mange ressourcer –
og stadig meget at gøre. Også for et kommunikationsbureau som os.
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// VORES LOKALFORANKRING

// VORES ANSVAR

Lokal rådgivning til iværksættere
Vi er vilde med lokale initiativer og ildsjæle. Derfor hjælper vi også gerne lokale iværksættere
med rådgivning og sparring.

Som iværksætter har man alle kasketterne
på – på én gang – og vi er vilde med folk,
som har lyst til og mod på at kaste sig ud i
livet som selvstændig. Derfor giver vi også
gerne en ekstra hånd til lokale iværksættere,
der står på kanten af det nye eventyr.

fra morgenstunden og en kop kaffe i godt
selskab. Temaet skifter fra gang til gang,
og der er altid tid til at vende en aktuel udfordring. Nu hvor vi efterhånden har lagt
corona bag os, holder vi KALB-morgen i både
Løgumkloster og Sønderborg.

Det er en af grundene til, at Ann Warren er
en del af det faste rådgiverkorps, når Business Aabenraa holder Iværksættercafé. Hos
Sønderborg Vækstråd er det Malene Lemann,
som de lokale iværksættere jævnligt kan få
en snak med og rådgivning om, hvordan de
griber markedsføring og kommunikation an i
netop deres nye virksomhed.

Fortæl andre historier med
lokal PR

Vores lokalsamfund har brug for, at ildsjæle
og folk med gode idéer tager springet og
satser på det, de brænder for. Det er inspirerende og skaber fornyet energi og aktivitet
i området, og derfor kan vi faktisk slet ikke
lade være med at give vores lille bidrag til, at
de kommer godt i gang.
Et skud kommunikation fra morgenstunden
Vi tror på, at det betaler sig at dele ud. At de
ringe, der spreder sig i vandet, når vi giver et
godt råd, kommer tilbage i form af karma,
goodwill og nye relationer og spændende
samarbejder.
Derfor holder vi også rigtig meget af
KALB-morgen – vores månedlige faglige
morgenmøder, hvor vi inviterer alle
interesserede til et skud kommunikation
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TIP TIL DIN KOMMUNIKATION

”Du kan få meget synlighed ud af at
arbejde med pressemeddelelser til lokale
og regionale medier. For eksempel navnestof er populært, og meddelelser om nye
ansættelser og jubilæer er med at vise,
hvordan virksomheden er som arbejdsplads. Lokal PR er også relevant, selv om din
kundegruppe ikke er lokal. Den lokale synlighed kan give en brandingeffekt i forhold
til samarbejdspartnere og andre lokale aktører, du gerne vil have i tale. Med PR har du
mulighed for at fortælle om andre aspekter af
din virksomhed end dit produkt eller ydelse –
det kan være social ansvarlighed, nye tiltag
eller gode resultater.”
Ann Katrine Warren,
kommunikationsrådgiver og journalist

“

Vi mener det, når vi siger ”mere remote, mere
digital, mere lokal.”

Vi kan ikke lade være med at engagere os
Vi gør meget ud af, at vi ikke bare har adresse i Sønderjylland. Det er vores hjem – et hjem, vi
gerne vil være med til at sætte præg på.

Vi mener det, når vi siger ”mere remote, mere
digital, mere lokal”. Og vi mener det, når vi siger,
at vi føler ansvar for de steder, hvor vi føler os
hjemme. Det kommer blandt andet til udtryk i, at
vi tager del i mange ting – ud over dét, der lige
har direkte forbindelse til forretningen KALB.
Det betyder, at vi både er aktive i bestyrelser, advisory boards, styregrupper og meget mere i det
syd- og sønderjyske.

Her kan du se, hvor vi blandt andet engagerer os:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aabenraa Live
Danmarks Østersfestival
Haderslev Krisecenter
TM Tønder Håndbold
Tønder Erhvervsråd
Udviklingsråd Sønderjylland
Strategigruppen for tiltrækning af
uddannelse til Tønder Kommune
Iværksætterrådgivning, Business
Aabenraa
Rum til fællesskab – kulturaftalen
Sønderjylland-Schleswig
NEPTUN – SDU
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Vi støtter med hjerte og hjerne
Der er mange gode sager at støtte, og vi mener,
at det er vigtigt at tilbyde en hånd, hvor det er
muligt. Når vi støtter et initiativ eller sponserer et projekt, så gør vi det altid “med hjerte og
hjerne”, og hvor det giver mening for os. Vores
sponsorpolitik har to fokusområder:
•

udvikling af vores lokalområde

•

udvikling af unge.
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Med brede fokusområder undgår vi, at vores
blik for de gode initiativer bliver for afgrænset.
Samtidig lægger vi vægt på, at vores støtte
skal gøre en konkret forskel. For eksempel når
vi sponserer et rejselegat til både Tønder Gymnasium og Det blå Gymnasium i Tønder.
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// VORES ANSVAR

Verdensmålene ifølge KALB
Det starter med dig selv, siges det. Hos KALB begyndte vi med kunderne, men vi er også selv
kommet ud af starthullerne, når det gælder CSR.

I efteråret 2019 tog vi for første gang strategisk livtag med vores eget ansvarlighedsarbejde med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
Vi lovede hinanden, at vi ikke ville være alt for
hårde ved os selv i processen. For hvis målet
er, at KALB skal have en målbar rolle i, at fattigdom afskaffes, så kunne det godt blive en lidt
kunstig og ikke mindst langvarig proces. Og
så føles det pludseligt som om, der er langt fra
Løgumkloster til Parisaftalen.
I stedet har vi udvalgt de tre verdensmål, vores
hjerter banker mest for, og hvor vi føler, vi også
kan gøre en forskel (se modsatte side).
Som på så mange områder har corona også
blandet sig i vores arbejde med at ændre adfærd for at bidrage til vores indsatsområder.
På nogle punkter endda positivt. For vi har vel
næppe haft mindre kørsel, madspild og affald
på vores kontorer, som efter størstedelen af
vores arbejdsdag pludselig blev digitaliseret
fra vores mange hjemmekontorer.
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Og selv om vi alle er glade for at kunne mødes
igen fysisk, er der ingen tvivl om, at vi fremover
vil tænke mere over, om vi behøver at køre til
alle vores møder – eller om nogle af møderne
med fordel kan tages digitalt. Til glæde for naturen.
Men som det også gør sig gældende i historien om skomagerens søn i de slidte sko, så
har vi – hånden på hjertet – nok udrettet mere
i vores CSR-arbejde for vores kunder, end vi
har i vores eget.
Her i KALB rådgiver vi nemlig løbende virksomheder i kommunikation omkring deres
CSR-arbejde. Vi skriver CSR-rapporter, vi udarbejder brochuremateriale, og vi sætter fokus
på de grønne budskaber i onlinekampagner.

LIGESTILLING MELLEM
KØNNENE
Målet handler om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle
kvinder og pigers rettigheder og
muligheder. Vores fokus er i dag
især at bidrage til delmål 5.5 – her
frit efter vores fortolkning:
at give kvinder en kærlig hånd i
ryggen, opmuntre til at træde ind
på scenen, dyrke rollemodeller,
styrke netværk for at de derved
fuldt og effektivt deltager og selv
bidrager til at skabe lige muligheder for lederskab på alle niveauer
af beslutningstagning indenfor
politik, økonomi og i det hele taget
i det offentlige liv.
Udvalgte indsatsområder:
Bestyrelseskvinder, arbejdsgruppe
i KreaKom om sexisme, aktiv
deltagelse i arbejdsgruppe under
Dansk Erhvervs rådgivningspanel
om ligestilling i bureaubranchen,
vores egen rekruttering.

BÆREDYGTIGE BYER OG
LOKALSAMFUND
Målet handler om at gøre byer,
lokalsamfund og alle steder, hvor
mennesker bor, inkluderende, sikre,
robuste og bæredygtige. Vores
fokus er i dag især at bidrage til
delmål 11.a:
Støtte positive økonomiske,
sociale og miljømæssige
forbindelser mellem by, opland og
landdistrikter ved at styrke den
nationale og regionale udviklingsplanlægning.
Udvalgte indsatsområder:
Strategigruppe for tiltrækning af
uddannelse, aktive i lokale bestyrelser, lokalt indkøb.

ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
Målet handler om, at vi reducerer
vores aftryk på naturen ved at
ændre på den måde, vi producerer
og forbruger vores varer og ressourcer på. Vi er særligt optaget
af delmål 12.3, 12.4 og 12.5, der
handler om, at:
Halvere det globale madspild på
detail- og forbrugerniveau pr.
indbygger, opnå miljømæssigt
ansvarlig håndtering af kemikalier
og affald i hele deres livscyklus
samt reducere affaldsmængden
betragteligt.
Udvalgte indsatsområder:
Affaldssortering, fokus på kørsel,
madspild.
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“

// LOKAL TEAM

Mit praktikforløb hos KALB har været meget lærerigt. Jeg har fået lov til at arbejde med mange
forskellige kommunikationsopgaver. Samtidig
har KALB-teamet altid været hjælpsomme med
sparring og gode råd.

“

Jeg har fået mulighed for at arbejde med mange
forskellige opgaver og kunder – store som små.
Det er super fedt at få så mange hands-on opgaver.

Lise, praktikant 2021

Liselotte, praktikant 2021

Vi har verdens bedste hold
Vi ønsker ikke kun at være landsdelens bedste bureau. Vi vil også være det bedste sted at
arbejde – et sted præget af holdånd og arbejdsglæde.
KALB blev grundlagt i kølvandet på en sygemelding som følge af stress. Ønsket om at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne gror i
stedet for at visne, er stadig vores fundament.
Vores ambition er en arbejdsplads, der giver
medarbejderne følelsen af, at de er en del af
verdens bedste hold. For det er de. Dermed tager vi vores ansvar som arbejdsplads alvorligt
– og vi har høje forventninger til os selv som
ejere af virksomheden og som skabere af arbejdspladser.
Heldigvis viser vores jævnlige trivselsundersøgelser, at missionen er lykkedes meget
godt. KALBerne er stolte af deres arbejdsplads,
glade for at gå på arbejde og synes, at deres
job er meningsfuldt.
Men vi skal hele tiden arbejde på at gøre os
fortjente til den titel, Vi er en arbejdsplads med
både pensionsordninger, sundhedsforsikringer,
frokostordning, betalte pauser, mindfulness –
og gratis gåture i arbejdstiden. Fordi vi ønsker,
at vores kolleger skal føle sig trygge og taget
godt hånd om, og fordi vi ved, at i en så omVores år 2020 / KALB / 28

skiftelig hverdag, vi byder vores kolleger, med
opgaver der flyver ind og ud, skal der være noget, man kan regne med.
Vi sætter også fokus på det kollegiale fællesskab. Vi har en personaleforening (Æ PAK),
hvor alle medarbejdere betaler 100 kroner om
måneden, og KALB topper op med et tilsvarende beløb. Pengene går til fælles arrangementer
og udflugter.
Arrangementerne sætter fokus på arbejdsglæden, ryster os sammen som kolleger – og
skaber pauser fra arbejdet. Vi tror på, at netop personaleforeningen er med til at bidrage
til en sund arbejdsplads og et bedre arbejdsklima. Især ved nyansættelser er det også en
mulighed for at møde alle på en uformel og
hyggelig måde og finde sin plads på arbejdspladsen.
Vi har desuden det årlige ”Sandersvigdøgn”,
hvor vi mødes i Mariannes sommerhus – mest
bare for at hygge, bade, spise god mad og
grine. I år måtte vi flytte døgnet til Huset i Hejls,
fordi Mariannes sommerhus simpelthen er blevet for lille til at huse hele holdet.

Vi er vilde med fremtidens
kommunikatører
Hos KALB har vi hvert år to kuld praktikanter, og flere af vores praktikanter vender tilbage, når
de er færdige med deres uddannelse.
Hos KALB elsker vi værdifulde, langvarige
samarbejder med talentfulde mennesker. Derfor ansætter vi faktisk i gennemsnit halvdelen af
alle vores praktikanter efter et endt praktikforløb
som enten studentermedhjælpere, deltidsansatte eller på fuldtid.
Det skete også i det forgangne år, hvor vi kunne
sige velkommen på holdet til markedsføringskonsulent Louise Høegh Jensen, der tidligere
har været både praktikant og studiejobber hos
os. Vi kunne simpelthen ikke undvære hende.

Som praktikant hos os får man:
•
•
•
•
•

Praksiserfaring gennem hands on-opgaver
En stejl læringskurve fra dag ét
Sparring og hjælp fra dine kolleger i KALBteamet
Ansvar for dit eget projekt
Et tilpasset forløb med udgangspunkt i dine
kompetencer og ambitioner
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Ejere og advisory board
Kirsten von Wildenradt,
kommunikationsrådgiver og digital chef
Kirsten blev i 2015 partner i KALB, men hun
har været en del af bureauet siden 2007.
Hun er kontorets omdrejningspunkt og har altid en finger med i ethvert projekt – og både
humør og tempo er højt, når hun styrer projekterne sikkert i land. Hun er en fantastisk projektleder, der samler trådene og kan få holdet
til at spille optimalt sammen.
Hun er husets ekspert i sociale medier og
får onlineplatforme til at supplere hinanden
og skaber størst mulig synergi mellem platformene. Og er iøvrigt godkendt som SMV
digitalrådgiver.
Hun er en stærk facilitator og holder desuden
løbende oplæg, workshops og undervisning
om sociale medier. Og hvis hun har tid, skriver
hun tekster – også gerne på tysk.
Hun er desuden aktiv i bestyrelsen for TM
Tønder samt støtteforeningen Tønder Sygehus’ Venner.
Uddannet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation med speciale i strategisk kommunikation og PR på Aarhus School of Business
and Social Sciences. Har afsluttet forløbet
Digital Ledelseskultur på Business Academy
Aarhus.
Marianne Rosalie Kalb,
direktør og strategisk rådgiver
Marianne grundlagde KALB i 2007 og er på
den måde hjertet og hjernen bag firmaet.
Marianne er PR-menneske til fingerspidserne
og får lynhurtigt på fornemmelsen, hvilken vej
vinden blæser. Hun har altid en idé – og som
regel flere.

særlig specialiseret i krisehåndtering styrer
hun sikkert vores kunder udenom potentielt
kritiske issues.
Hun har mere end 20 års erfaring med at
håndtere kommunikation, hvis krisen er brudt
ud eller er på vej. Og hun har international erfaring fra sin tid som International PR Manager hos ECCO Sko A/S.
Marianne bestrider bestyrelsesposter i TV
Syd, Den Jyske Kunstfond, Tønder Erhvervsråd, Haderslev Krisecenter, Aabenraa Live og
Danmarks Østersfestival. Hun er desuden aktivt medlem af UdviklingsRåd Sønderjylland
og arbejdsgruppen under Dansk Erhvervs
Rådgivningspanel, der arbejder med ligestilling i rådgiverbranchen. Hun er medlem af
Bestyrelseskvinder og Selection F.
Vores SpringBoard
Vi skylder vores SpringBoard en helt særlig
tak. Fire fantastiske mennesker med skarpe
kompetencer indenfor digitalisering, innovation, kommunikation og forretningsudvikling,
herunder en vaskeægte talknuser.
Vi er både lykkelige og ydmyge over, at de har
sagt ja til os.
Sammen med SpringBoardet har vi lagt
1000-dagesplanen, der skal bidrage til at styre
den positive udvikling i de kommende år.
Tak til:
Bente Thomsen, Grimur Fjeldsted,
Peter Sterup, Bjarne Nielsen.

Hun er bureauets strateg, har stærke konceptkompetencer, sætter ord i verden, og som
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KALB er en kommunikationsvirksomhed med kontor i Løgumkloster
og Sønderborg. Vi har eksisteret siden 2007 og ejes af Marianne Rosalie Kalb
og Kirsten von Wildenradt.Vi rådgiver små og store private og offentlige i strategisk
kommunikation og under løftet ”kommunikation med hjerte & hjerne” hjælper KALBerne
med strategi og rådgivning, udvikling- og forandringsprojekter, krisekommunikation
samt løser en lang række grafiske og visuelle kommunikationsopgaver.
www.kalb.dk
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