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Fremtiden skabes af handlekraftige virksomheder, der 
fremmer livskvalitet og den grønne omstilling 
Men det kan være kompliceret at besvare, hvordan et 
brand bidrager til at løse samfundets problemer. Hvis man 
siger for meget, er der risiko for, at man ikke kan levere 
varen. Og siger man for lidt, kan det opfattes som om, man 
slet ikke gør noget. Derfor er det en fordel at hente hjælp 
udefra fra nogen med dyb erfaring på området – også 
fra andre brancher og virksomheder. Og hér kommer VM 
Kommunikationsbureau ind i billedet.

Vores dagsorden er at påvirke verden i en mere bæredygtig 
retning. Derfor er vores kommunikationsløsninger baseret 
på dokumenteret viden – ikke på fluffy gætterier eller 
ønskescenarier. Med andre ord: Vi ved, hvad vi taler om, 
og vi repræsenterer høj faglighed i alle led og kender 
faldgruberne. 

Vi er Viegand Maagøes Kommunikationsbureau
Vi er 18 erfarne kreative, markedsspecialister og 
digitale eksperter, som alle har bæredygtigheds- og 
klimakommunikation inde under huden. Vi er bevidste om 
kreativitetens kraft – at historier fortalt i ord og billeder kan 
flytte menneskers holdninger og drømme, og ændre deres 
adfærd og skabe positiv forandring. 

Vi står solidt på skuldrene af Viegand Maagøes mere 
end 50 ingeniører, økonomer og øvrige fageksperter, som 
via deres rådgivning af offentlige institutioner og private 
virksomheder på områder som Power-to-X, vind- og 
solenergi og energieffektiviseringer er dybt involveret i at 
drive den grønne omstilling i Europa og internationalt. 

Vi trækker på fageksperternes viden og indsigt, når vi 
bruger kreativ storytelling til at sikre, at vores kunder 
får maksimal forretningseffekt af deres klima- og 
bæredygtighedsindsats.     
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Lad os 
samarbejde

Kompetencerne hos dem er helt i top, både når det 
handler om rådgivning af virksomhederne, og i det 
parløb vi har haft omkring kommunikationen af 
Klimaklar SMV. Den gennemslagskraft vi sammen har 
skabt har været helt unik, og er et godt samspil af både 
faglighed og gode relationer.

Marie Thorsø Kousgaard
Chefkonsulent i DI
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Bæredygtig kommunikationsstrategi 
Vi hjælper jer med at udforme en strategi for jeres 
bæredygtighedskommunikation, som omsætter 
jeres forretningsstrategi og sammenhængende 
bæredygtighedsfortælling til konkret, kommunikativ 
handling, så I formår at skære igennem mediestøjmuren og 
opnå jeres mål.

Verdensmålene som strategiværktøj
Vi hjælper jer med at integrere Verdensmålene som en del 
af fortællingen om jeres virksomhed, og med at klarlægge, 
hvordan målene åbner for nye forretningsmuligheder og 
skaber værdi på bundlinjen og for samfundet. 

PR og presse
Vi hjælper jer med at trænge igennem i medierne og 
manifestere jeres budskaber, så I styrker jeres omdømme 
og når jeres mål.   

Politisk interessevaretagelse  
Vi har fingeren på den politiske puls, nationalt og 
internationalt, når det gælder bæredygtighed, klima, energi 
og miljø, og vi repræsenterer troværdighed, integritet og 
faglighed. Vi kan bl.a. hjælpe med udvikling af en strategi 
for jeres Public Affairs-arbejde og med rådgivning om 
konkrete indsatser.  

Kampagner
Vi hjælper jer med at tilrettelægge og gennemføre 
kommunikations- og reklamekampagner på alle relevante 
platforme, der udbreder viden og påvirker adfærd hos jeres 
målgrupper. 

Rapporter – og kommunikation af rapporter 
Vi hjælper jer med alle aspekter af jeres 
bæredygtighedsrapporter, ESG-rapporter og CSR-
rapporter, så den enkelte rapport giver et dækkende 
billede af jeres arbejde med bl.a. bæredygtig omstilling 
og ansvarlighed. Vi hjælper også med alle aspekter 
af jeres årsrapport, der, med kernefortællingen som 
omdrejningspunkt, formidler en all round-fortælling, der 
skaber kontinuitet og sammenhængskraft.
Vi hjælper med at omsætte indholdet af jeres 
bæredygtigheds-, ESG- eller CSR-rapport 
til en kommunikationsplan samt konkrete 
kommunikationsindsatser rettet mod relevante 
stakeholders.  

Skræddersyede digitale løsninger
Vi udvikler brugervenlige digitale løsninger og analyser af 
enhver art – fra komplekse websites til apps, beregnere og 
SEO-aktiviteter. Vi arbejder med brugertests og UX/UI for 
at optimere løsningerne og skræddersy dem til jeres behov. 

Medarbejderaktivering 
Vi hjælper med at involvere og aktivere medarbejderne 
i jeres bæredygtige omstilling, så der bliver skabt en 
handlekraftig bæredygtighedskultur i organisationen. Det 
understøtter ikke alene jeres bæredygtige transformation, 
men også rekruttering, fastholdelse og i sidste ende jeres 
forretningssucces.

Brugeranalyser
Vi gennemfører kvalitative og kvantitative brugeranalyser 
– og hjælper jer med at bruge de opnåede indsigter som 
afsæt for udvikling af skræddersyet indhold, der rammer 
jeres målgrupper. Analyserne omfatter blandt andet:
• Brugertests af websites, apps mv.
• Digitale analyser af f.eks. brugsmønstre på websites og 

sociale medier
• Fokusgrupper og dybdeinterviews
• Spørgeskemaundersøgelser
• Observations- og adfærdsanalyser af målgrupper

Kommunikation af faglig viden
Vi hjælper jer med at transformere kompleks faglig viden 
til klare budskaber, som når igennem til målgrupperne – og 
med at få dem ud over rampen til målgrupperne.  


