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Hvorfor skal du have fokus på  
offline marketing og visuel kommunikation?
Selvom vi lever i en tid, hvor verden bliver mere og mere digital, så har offline marketing og fysisk 
kommunikation stadig en vigtig og relevant rolle og kan skabe stor værdi for din virksomhed. Det 
ved de fleste marketers godt, men alligevel er der af og til nogle ting, som holder dem tilbage fra 
at lave det. For hvordan er det lige, at offline marketing passer sammen med din online identitet? 
Og hvordan kan man skabe stærke resultater med offline marketing uden at spilde tid og penge 
på det? 

Du laver sikkert allerede online marketing ligesom de fleste andre virksomheder, men hvis du 
gerne vil tage din forretning til det næste niveau og komme ud over stepperne, så skal du også 
begynde at lave offline marketing og skabe en fysisk tilstedeværelse for din virksomhed. Det 
handler i høj grad om at integrere offline marketing med din virksomheds eksisterende online 
marketingsaktiviteter. 

→ I denne white paper kan du blive klogere på hvorfor og hvordan du skal forholde 
dig til offline marketing og din fysiske visuelle kommunikation. Du får 5 konkrete tips 
samt eksempler på, hvordan den visuelle kommunikation bliver brugt i praksis. 

Skab synergi mellem online og offline marketing
Et gammel ordsprog siger, at du ikke skal lægge alle dine æg i samme kurv. Dette gælder også i 
marketing. Offline og online marketing behøver ikke være enten eller, det kan sagtens være både 
og, og faktisk er det ofte den mest optimale løsning. Ved at benytte begge typer af marketing, 
kan du opnå det bedst mulige resultat, da begge kan bidrage med noget positivt og komplemen-
tere hinanden. 

 → Du kan blandt andet nå globalt ud gennem online marketing, mens du kan nå  
effektivt ud lokalt gennem offline marketing med eksempelvis skilte eller bannere. 

Flere og flere virksomheder er begyndt at have en omnichannel tilgang til marketing, hvor der er 
en stærk forbindelse mellem kanalerne. Her er det også vigtigt at huske offline marketing som en 
af kanalerne og skabe sammenhæng mellem dem. 

For at skabe synergi mellem offline og online aktiviteter, er det vigtigt at skabe genkendelighed, 
så de potentielle kunder kan genkende dig og ved, at kommunikationen kommer fra det samme 
brand. Med andre ord, skal det være nemt at identificere jeres brand. 

Du kan skabe en rød tråd i din visuelle kommunikation offline ved at kommunikere ens på alle 
kanaler, blandt andet gennem brug af de samme farver, grafik, budskaber og tone of voice.  
Dette kommer vi nærmere ind på i vores 5 tips.

Hvis kommunikationen ikke er sammenhængende, kan du risikere, at målgruppen ikke kan 
genkende brandet, og det kan svække kundeoplevelsen. 
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Der er flere måder at skabe sammenhæng mellem  
kanalerne på. Du kan blandt andet:

•  Lave offline reklamer, såsom brochurer, plakater og bannere, der matcher din virksomhed 
online og på øvrige kanaler.

•  Bruge online CTA’er på jeres offline reklamer. Her kan du for eksempel lave en opfordring 
til at besøge en af jeres landingssider på en fysisk flyer, hvis de ønsker at læse mere online.

•  Bruge populære opslag fra virksomhedens sider på sociale medier på offline reklamer. I 
sparer tid og skaber en mere sammenhængende brandoplevelse. 

•  Indsæt digitale kontaktinformationer såsom website, e-mail og sociale medier på jeres  
visitkort. Det er en nem og effektiv måde at skabe sammenhæng mellem kanalerne. 

Brug fysisk visuel kommunikation som en form for  
offline marketing
Selvom verden på mange måder bliver mere og mere digital - især inden for marketing - så er der stadig 
områder, hvor det fysiske og håndgribelige er i vækst. En undersøgelse fra Grakom, en brancheorganisa-
tion inden for reklame og trykkeri, viser at hele 68% af de adspurgte virksomheder forventer en stigning 
inden for storformat og skilte. 

Offline kanaler kan noget helt særligt, fordi de kan aktivere alle vores sanser, som vi oplever verden med, 
og de skaber en menneskelig forbindelse, nærvær og autenticitet, som teknologi aldrig kan erstatte.

Den menneskelige forbindelse og oplevelse er stadig vigtig at huske. Eftersom online handel er i vækst, 
især på grund af corona-pandemien, stiller det større krav til fysiske butikker og brands. De skal tiltrække 
kunder, og når de er der, skal de skabe et stærkt look and feel og forbindelse til kunderne. Derfor giver 
det mening at bruge visuelle virkemidler som bannere, skilte og andre former for synlighed i fysisk form.
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5 tips til succes med visuel offline  
kommunikation
En yderst effektiv måde at lave offline marketing på, er gennem visuel kommunikation. Det kan være 
fysisk kommunikation som eksempelvis skiltning, bannere og foliedekorationer, der kan bruges til at 
synliggøre din virksomhed og dit brand for dine kunder, gæster og samarbejdspartnere - udendørs og 
indendørs. 

Det er en vigtig del af den visuelle identitet og brandingen, og det har flere fordele. Det kan blandt 
andet hjælpe med at skabe stor synlighed, den fysiske tilstedeværelse kan signalere troværdighed og dit 
brand bliver husket bedre på grund af de visuelle egenskaber. 

Vi anbefaler at søge rådgivning og sparring, når det kommer til fysisk visuel kommunikation for at sikre, 
at det bliver udført korrekt, og at I får det optimale ud af det. Derudover giver det mere luft og overskud, 
så du kan koncentrere dig om alt det andet i din forretning, mens nogen med speciale på området kan 
sikre dig en succesfuld eksekvering. 

Vi giver dig her 5 stærke tips til at lave visuel offline kommunikation, der kan være med til at give din  
virksomhed synlighed og genkendelse.

#1  Designet er altafgørende for din visuelle kommunikation
Først og fremmest skal du have styr på layout og design i din visuelle kommunikation. Designet siger 
meget om din virksomhed og din brandidentitet. Du skal sørge for at matche dit brands fortælling med 
din skiltning. 

Du skal blandt andet sørge for, at du har overvejet følgende ting:

•  Sørg for, at dine bannere og skilte er genkendelige og passer til virksomhedens øvrige kommunikation, 
herunder tone of voice, logo, grafik, farver mm. Genkendelighed og sammenhæng er nøglen til at få 
succes med skiltning.

•  Overvej om dit budskab kommer klart og tydeligt igennem - både gennem tekst, grafik og billeder. 
Det er vigtigt at budskabet er klart og tydeligt. I den forbindelse kan du med fordel sørge for kun at 
have én vinkel og ét budskab. Det gør, at du kan kommunikere skarpt og gøre det nemt for de forbi-
passerende at afkode dit budskab og gemme dit brand i deres hukommelse. 

•  Husk på, at der også skal være en balance mellem layoutet og designet af din udendørs- og  
indendørs skiltning, så der opstår en rød tråd hele vejen igennem.
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#2  Overvej placeringen af dine skilte, bannere og folie
Placering er altafgørende for din synlighed, når det kommer til brugen af skilte, bannere, folie og lig-
nende. Her er nogle ting, som du skal være særlig opmærksom på, når det gælder placeringen af din 
visuelle kommunikation:

•  Er der tale om et skilt, skal du være opmærksom på, hvordan virksomheden er placeret i forhold til 
eksempelvis en indfaldsvej eller en bymidte. Det er vigtigt at kende din placering i forhold til disse 
områder, fordi det har en stor indflydelse på synligheden og placeringen af dit skilt. 

•  Overvej om dit skilt, banner eller lignende er iøjnefaldende nok, hvis der er mange skilte placeret 
på det samme sted. Det er vigtigt, at du er synlig, men du skal heller ikke overdrive, så dit skilt ikke 
matcher omgivelserne. Der skal være en balance mellem de omkringliggende skilte og bannere og 
wayfindingskilte som eksempelvis parkeringsskilte og vejskilte. 

•  Hvis du skal have et banner eller en foliedekoration som en del af dit udvendige udtryk, skal du også 
overveje tekstens størrelse - kan det læses fra vejen i forhold til afstanden og kan det læses, hvis du er 
i fart? Det samme gælder logo og grafik. Er dit brand tydeligt og genkendeligt? 

#3  Valg af materiale og praktiske overvejelser
I forhold til design, skal du også overveje valget af materialet til dit skilt eller banner. Skal det være  
materiale af metal, en foliedekoration, udskåret logo, enkeltstående bogstaver eller noget helt femte? 
Vælg et materiale, der matcher din virksomheds grafik og visuelle identitet.

Husk også på, at dit materiale skal kunne holde i lang tid - både indendørs og udendørs. Her er det især 
vigtigt at sikre, at materialet kan holde til det danske vejr, som kan være en hård belastning. hvis der er 
tale om indendørs bannere og folie, skal det kunne holde til vedligeholde og rengøring. 

Det er også vigtigt at materialerne matcher de omgivelser de befinder sig i. Hvis du har en murstens- 
facade eksempelvis, fungerer det måske bedre med et materiale, der adskiller sig fra murstene og tydeligt 
kan ses på lang afstand. 
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#4   Tænk bæredygtighed ind i din visuelle kommunikation
Du skal ikke kun tænke på dit design, placering og dit materialevalg. Det er også vigtigt at vise hensyn til 
miljøet i hele processen. I dag er der en forventning om, at alt hvad du laver er miljømæssigt ansvarligt - 
især når det gælder fysisk kommunikation, fordi det ofte sætter sit aftryk på planeten.  
 
Sørg derfor for at vælge nogle materialer, der tager hensyn til og har haft en så bæredygtig proces som 
muligt. 

#5 Visuel kommunikation er en god investering
Kort og godt: Fysisk elementer som skilte, bannere, folie og lignende er vigtige investeringer for 
din virksomhed - både nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt at tænke langsigtet og have fleksi-
bilitet med i dine overvejelser i forbindelse med konstruktionen af din visuelle kommunikation.  
På den måde kan du altid justere det senere efter dine behov og ønsker.
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Case: Odense Boldklub bruger bannere  
til at vække opsigt
Odense Boldklub er et oplagt eksempel på, hvordan et brand kan skabe synlighed og fastholde 
opmærksomheden med visuel kommunikation i fysisk form. OB ønskede bannere til at skabe syn-
lighed på deres stadion og skabe fællesskab og sammenhold omkring deres hold og brand. 

De ledte derfor efter en samarbejdspartner, der kunne hjælpe dem med det og her kom vi hos 
Step Print Power ind i billedet. Vi hjalp OB med at finde den helt rigtige løsning i forhold til deres 
behov. Her var valget af det rette materiale afgørende, fordi banneret skulle kunne holde til det 
danske vejr og være synligt for alle på tribunen, uden at fade efterhånden som tiden gik.

Efter flere overvejelser og test af forskellige løsninger, herunder blandt andet presenninger, blev 
resultatet meshbannere, fordi de både kunne matche de store arealer og være gode til at skabe 
den ønskede synlighed. 

 “Banneret skal være MESH, da det er et meget stærkere materiale, som sikrer at  
farven ikke falmer, men også at banneret ikke bliver revet i stykker af vind og vejr.” 
 - Cecilie Konsted, Partnership Manager, Odense Sport & Event.

Resultatet var tydeligt: OB’s farver og identitet blev synliggjort på stadion på et helt nyt niveau. Vi 
stod for hele processen - lige fra den grafiske opsætning og print til montering på tribunen. OB 
har nu styr på deres visuelle kommunikation offline og har set resultaterne af det.
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Vigtige takeaways om visuel offline kommunikation
Vi kan altså ikke komme udenom, at du som marketer skal fokusere på samspillet mellem online 
og offline marketing. Den offline og fysiske tilstedeværelse og kontakt med dine kunder er mindst 
lige så vigtigt som den online tilstedeværelse. Du skal kunne tiltrække og fastholde dine kunder 
og samarbejdspartnere, så de nemt kan genkende dig og huske dit brand fremover.

Hvis du formår at skabe en sammenhæng mellem dine kanaler og at udnytte mulighederne for 
den fysiske kommunikation udadtil, kan du skabe stor værdi til dit brand, din bundlinje og dine 
kunder.

Din tjekliste til succes med visuel offline  
kommunikation

Hav styr på designet 

Placer din visuelle kommunikation korrekt 

Vælg det rigtige materiale 

Tænk bæredygtigt 

Investere i visuel kommunikation

9



Har du brug for hjælp til visuel 
offline kommunikation? 
Føler du dig stadig ikke fuldt udrustet til at udvikle eller forbedre din visuelle kommunikation? Der kan 
være mange overvejelser at gøre og mange beslutninger at tage i den forbindelse. 

Hos Step Print Power har vi over 20 års erfaring med skræddersyede løsninger inden for visuel offline 
kommunikation, herunder plakater, bannere, skilte, wayfinding og hvad du ellers har behov for. 

Vi tilbyder en 360-graders løsning, hvor vi udfører alt fra rådgivning omkring placering, design, materialevalg 
og står for eksekvering af selve den visuelle kommunikation. Det betyder, at vi kan guide dig gennem 
hele processen - fra du står med din idé i hænderne til den hænger som et synligt skilt på din virksom-
heds bygning eller som et banner med dit vigtigste budskab på.

Vi vil gerne være med tidligt i processen, så vi kan give dig det bedst mulige resultat. Derfor tilbyder vi 
dig lige nu et uforpligtende sparringsmøde omkring din visuelle kommunikation. Så kan vi sammen gå 
igennem din designproces inden for offline marketing og løse de udfordringer, du står med.

Alt, du skal gøre, er at trykke på knappen nedenfor, og så sidder vi klar til at hjælpe dig godt i gang.

   Book et sparringsmøde

Kim Lindgaard Johansen
Salgschef
Tlf.: 61979756
kiljo@stepprintpower.dk

Gitte Ravnskjær Nielsen
Business Development Manager
giran@stepprintpower.dk
+45 20 69 25 21

Bo Zimmermann
Business Development Manager
bozim@stepprintpower.dk
+45 25 58 98 46
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