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Essentielle cases om Branded Behaviour® som filosofi  
for differentiering- og kommunikationsstrategi

Fokus skaber 
værdi



Kommunikationsplatformen  
skal være brandets megafon
Kun få brands bliver stærke og attraktive uden 
kommunikation, og derfor er kommunikationen 
ofte en stor del af brandingen. Kommunikationen 
skal være en integreret del af brandet.
 
 
Forbrugerne er stadig derude...
… men brugen af medier har ændret sig drastisk, 
og præmisserne for at trænge igennem på nye 
platforme er forandret. Det betyder, at brands skal 
gøre sig endnu mere umage for at skabe kontakt  
og relationer til forbrugerne.
 
 
Du skal være oprigtigt interesseret  
i kunderne for at blive interessant  
for forbrugerne 
Mange brands og virksomheder higer efter at blive 
interessante, men de dygtigste af dem har indset, at 
det hele starter med at have interesse for kunder og 
forbrugere. En interesse, som sætter forbrugernes 
behov og holdninger forrest, og som formår at 
anvende disse indsigter til at forbedre produktet og 

kommunikationen, så forbrugerne føler sig hørt  
og set. 

Et brand skal ikke kun kommunikeres, 
det skal også leveres
Brands skabes både i handling og kommunikation. 
I takt med at traditionelle kanaler mister deres 
dominans, er det blevet tydeligt, at brands ikke 
længere kan bygges med kommunikation alene.  
Et brand skal både levere på produktet, servicen og 
kundeoplevelsen.  
 
 
Derfor arbejder vi hos Brandhouse/
Subsero med Branded Behaviour®

Hos Brandhouse/Subsero arbejder vi med 
brandudviklingen gennem produkt, service- 
og forretningsudvikling. Herfra kommer 
kommunikationskonceptet, som forbrugerne 
møder på de relevante medier. 

Kommunikationskonceptet skal være med til at 
skabe den ønskede position, en klar differentiering 
og brandpersonlighed – og altid engagere 
forbrugerne. 
 

B R A N D H O U S E / S U B S E R O 

Introduktion

Styrk dit brand  
på hele kunderejsen  
med Branded Behaviour®

“Hvis vi gerne vil sørge for, at 
kunderne lytter og husker brandet 
og budskaberne - så er vi nødt til 
at få dem til at føle noget. På den 
måde trænger vi bedst igennem. 

Så uanset om vi arbejder med 
farver, tekst, personer, emballage, 
oplevelser eller alternative medier, 
er vi nødt til at overraske, begejstre, 
 skræmme eller underholde - i 
hvert fald gøre noget originalt.”

  
Jeppe Ritz og Louis Pilmark
Creative Directors 

Oplevelsesværdi
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Da boligmarkedet peakede, 
kunne Netto kommunikere 

de høje kvadratmeterpriser 
 i landets dyreste områder.

Relevante OOH-løsninger, 
som forholder sig til tid og/
eller sted.

Brand
Netto blev etableret som modreaktion på 
et marked med traditionelt sortiment og 
pris og service. Derfor har Netto et rebelsk 
sind, selvironi og humor. Netto kan grine 
ad sig selv og lave sjov med andre. Netto er 
gennemskuelig og ærlig – ikke så meget  
pis der.
 

Samarbejdet og  
de kreative koncepter
Brandhouse har været bureau for Netto af  
to omgange. Første gang fra 2008 til 2017, hvor 
konceptet ”Det er hårdt at tjene penge – få 
mest muligt ud af dem” blev en stor succes. 
Og i anden omgang fra 2020, hvor det nye 
koncept blev ”Livet er dyrt - Gå i Netto”.
 
Begge gange tapper kommunikations-
koncepterne ind i en generel indsigt og en 
simpel løsning. Forbrugerne kan genkende 
udfordringen med priserne og ved, at hos 
Netto kan man få gode produkter til lave 
priser.
 
Det nye koncept har humor og lidt drilleri  
og er blevet modtaget over al forventning.  
 
Her er nogle eksempler:

C A S E   N E T T O C A S E   N E T T O

6 indsigtsfulde brandfilm,  
hvor 6 forskellige personer ender 
i en lidt for dyr situation som fx på 

barnevognsindkøb, i tandlægestolen 
eller med en misforstået julegave.

Se filmene her:
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Konceptet kunne også kombineres med relevante produkter i ugens tilbudsavis, 
som både forstærker prispositionen og samtidig tapper ind i aktuelle 
begivenheder som fx en landskamp, eller da Noma fik sin 3. Michelinstjerne. 

C A S E   N E T T O C A S E   N E T T O

Med konceptet “Livet er dyrt” kunne 
Netto nemt blande sig i samtaler på 
SoMe med blot et par ord, og dengang 
favoriserede facebooks algoritme 
kommentarer, hvilket gjorde det let for 
Netto at være relevant og komme ud til 
hele befolkningen.

Med samarbejdet og konceptet 
har vi fået fornyet vitalitet i vores 
kommunikation. Det har været 
vigtigt for os at kommunikere 
Nettos prisposition entydigt, 
men på en måde som danskerne 
finder relevant og ikke mindst 
interessant. 

Netto har altid været et brand,  
der forstår danskernes liv, et brand 
med glimt i øjet og slagkraft – og 
med konceptet “Livet er dyrt – Gå 
i netto” har vi fundet formlen for, 
hvordan vi kan sige “lave priser” 
og vinde danskernes kærlighed 
samtidig.

Kathrine Werling,  
Marketingchef, Netto



3 brandfilm, hvor 7-Eleven viser alle 
de fjollede besværligheder ved at 
handle hos konkurrenterne - og 
på den måde kommunikerer, 
at kvalitetskaffe, -bagværk og 
-frokost er nemmere hos 7-Eleven. 
Se filmene her:

C A S E   7 - E L E V E N C A S E   7 - E L E V E N

Brand
Efter liberaliseringen af lukkeloven i 2012 var det afgørende at 
udvikle en ny relevant position for 7-Eleven. Markedsanalyser 
viste attraktive muligheder ved at løfte kæden fra det 
historiske koncept til at blive leder i et nyt segment for Quality 
Convenience. 7-Eleven skabte et nyt segment og gjorde sig selv 
til markedsleder.

Samarbejdet og de kreative koncepter
Brandhouse har arbejdet med 7-Eleven siden 1993 og været 
med til at positionere og repositionere kæden af flere omgange. 

Siden 2012 har målsætningen været at positionere 7-Eleven, 
som en kvalitets bevidst madbutik til folk på farten - bl.a. ved at 
udvikle nye, sundere convenience-produkter i samarbejde med 
nogle af de dygtigste leverandører. Brandhouse/Subsero har 
været med til at designe 7-Elevens private label-serie og udvikle 
kampagner, som aktiverede positionen. 

Ansvarlighed er en væsentlig del af 7-Elevens brandposition. 
Både ift. bæredygtighed og mangfoldighed. Derfor er det også 
indarbejdet i både emballage design og kampagner.

Her er nogle eksempler:



Convenience
Retailer
of the
Year 2019

I 2012 havde 7-Eleven været på det danske marked i 20 år, og forretningsgrundlaget var truet fra flere sider på  
grund af ændringer i markedet – ikke mindst liberaliseringen af lukkeloven. Efter en succesfuld re-postionering 
opnåede 7-Eleven i 2015 første overskud på det danske marked nogensinde. Siden er overskuddet steget år for år.  
En kulmination på transformationen var kåringen til ”Convenience Retailer of the Year 2019”.

Udover at bidrage til strategien har 
Brandhouse/Subsero også været med 
til at sætte kreativ strøm til denne og 
hjulpet os med at skabe differentierende 
løsninger – med 7-Eleven’sk kant – der 
kommunikerer vores hovedbudskab om 
quality convenience, og som samtidig 
kan rumme andre og større CSR-
initiativer.

Anders Fiskbæk Kragh, Marketingchef, 
7-Eleven Danmark

7-Eleven har sponsoreret 
Copenhagen Pride siden 

2014 og ønskede at aktivere 
sponsoratet. Det blev til denne 

kampagne, som kørte på tværs 
af butikker, outdoor, social 

media og i selve Pride-optoget.



For andet år i træk har vi hjulpet 
Bonduelle med en kampagne med 

opskrifter, der inspirerer til at lave  
let og lækker mad bestående af  

majs og bælgfrugter.  

Vi satte ord og billeder på 
Bonduelles lancering af 
den første færdigblandede 
måltids-salat, der ikke skal 
på køl. 

Dårlige undskyldninger er der nok af – og hvis man står og 
mangler én, leverer vi snørklede begrundelser for ikke at 
dele sin Ritter Sport.

Til lanceringen af Ritter Sport Mini virkede det kun passende at give en traditionel 
OOH-kampagne et lille twist og give de store OOH's selskab af specialbyggede 
miniature-abribus'er. 

C A S E   B O N D U E L L E C A S E   R I T T E R  S P O R T

½ dl æblecidereddike

½ dl honning

1 tsk. sennep

½ dl olivenolie

2 tsk. salt

Friskkværnet peber

½ dl mayonnaise

2 squash

50 g solsikkekerner

3 spsk. olivenolie

½ tsk. Cayennepeber

2 æbler

1 fennikel

1  dåse økologiske Bonduelle 

kidneybønner (160 g)

1 bundt persille, hakket groft

INGREDIENSER TIL 2-4 PERSONER

Trin 1
Forvarm ovnen til 250°C varmluft. Halver begge squash på langs og fjern kerner med en ske. Skær 
squashene i 2 cm tykke skiver, vend dem med 3 spsk. olivenolie, solsikkekerner, cayennepeber og lidt 
salt. Placer dem på en bageplade med bagepapir, og tilbered dem i ovnen i ca. 10 minutter – eller til 
squashene har fået farve. Lad dem køle af.

Trin 2
Blend eddike, honning, sennep og mayonnaise i en blender indtil det har en jævn og flydende  
konsistens. Smag til med salt og friskkværnet peber.

Trin 3
Skyl æbler, persille og fennikel. Hak persillen groft. Halver fenniklen, og skær både den og æblerne  
i tynde skiver med et mandolinjern. Du kan også skære dem tyndt i hånden med en skarp kniv.

Trin 4
Vend alle ingredienser forsigtigt i en skål, og anret på et stort fad. Top med lidt grofthakket persille. 

SÅDAN GØR DU

SOMMERSALAT 
MED SQUASH, 
FENNIKEL & RØDE 
KIDNEYBØNNER
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SOMMERSALAT MED 
SQUASH, FENNIKEL & 
RØDE KIDNEYBØNNER

LIDT LETTERE, LIDT LÆKRERE
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Brand
Som leadbureau for den franske grøntsagsgigant har vi 
arbejdet fokuseret med at løfte kvalitetsopfattelsen samt at 
ændre opfattelsen af Bonduelle som primært værende en 
producent af dåsemajs. Gennem et fornyet visuelt udtryk og 
en tilgang til kommunikation, der aktiverer en engageret mad- 
og klimaorienteret målgruppe, har vi positioneret Bonduelle 
som en kvalitetsudbyder af bælgfrugter og grøntsager, med et 
community af engagerede kunder, som ønsker at spise sundere 
og mere plantebaseret.

I samarbejdet er vi Bonduelles partner på tværs af markeds-
føringsaktiviteter, hvor vi står for udvikling, håndtering og 
afvikling af alt fra både betalt og organisk social media og brede 
kampagner til in-store aktiviteter og POS-materiale.

Brand
Det berømte tyske chokolade-brand var med tiden blevet 
støvet og havde mistet relevans blandt de danske familier 
– bl.a. fordi at kvalitetsopfattelsen ikke var blevet løftet i 
foregående år.  
 
Som leadbureau har vi arbejdet på at bringe brandet 
tættere på danskernes hjerte. Igennem humoristisk 
indhold til social media, som har aktiveret danskernes 
stærke holdninger til Ritter Sport og chokolade samt 
opsigtsvækkende activations og kampagner, der har 
skabt omtale i både ind- og udland, er Ritter Sport igen 
kommet på forbrugernes radar og tunger.

En undersøgelse viste, at hver anden skjuler chokolade for 
deres partner eller børn. Det blev til kampagnen 'Ritter  
Reshape', hvor vi producerede specielle smelteforme, så 
den tyske chokolade kunne smeltes om til dagligdags-
produkter og nemt gemmes for familien.

Bonduelles CSR-initiativer bliver vækket til live i en billedserie af  
miniature-universer, der både lever på sociale medier og hjemmesiden.
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Wrap med okse,  vegansk  
seitan kebab eller  cajun k ylling

KyllingesalatNordic salmon salatSmoothie med jordbær 
eller  avocado

Sandwich med 
skinke og ost

Pastasalat  med
k ylling og tomater Juice med gulerod,  

spinat  eller  rødbedeBæger med 
sæsonens frugt

Proteinsalat 
med k ylling

MAD OG DRIKKE 
TIL  HELE DAGEN
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Nu har du altid 
brændstof med 
i tasken

Download Uno-X appen 
og tank lynhurtigt

C A S E   U N O - X C A S E   U N O - X

App gør det endnu hurtigere  
I maj 2022 lancerede Uno-X en app, som også 
direkte understøtter kundeløftet. Brandhouse/
Subsero har udviklet hele kunderejsen og designet 
appen, så det gør kundeoplevelsen på stationerne 
endnu nemmere. Introduktionskampagnen til 
appen tager udgangspunkt i, at det nu er ”som at 
have brændstof med i tasken”, og tilfører også 
Uno-X brandet ekstra liv med en film, der har en  
ung kvinde som hovedperson. 

Gennemgående design
Det grafiske design på tværs af alle elementer og 
kommunikationskanaler står tydeligt frem med gul,  
rød, hvid og sort som genkendelige farver.

Brand
Brandhouse/Subsero har skabt en brand-
plat form for Uno-X med en klar position og 
et tydeligt kundeløfte: Det er nemt, hurtigt 
og billigt at tanke, vaske og lynlade hos 
Uno-X. For kunderne handler det nemlig 
om at komme lynhurtigt videre. Løftet lever 
i alle kontaktpunkter. Stationerne er enkle 
og stilrene med tydelige ikoner og intuitive 
skærme til at guide kunderne. Og der er trygge 
fysiske rammer i form af god plads omkring 
hver station. Det skaber en kundeoplevelse, 
der er hurtig, nem og tryg.



På vej mod fremtidens mobilitet
Fremtiden for Uno-X handler i høj grad om at fremme 
bæredygtig mobilitet. Et stort skridt i den retning blev 
taget i april 2022, da den første station med fire 300 kW 
lynladere åbnede, hvor både kundeskærme, kampagne, 
PR-indsats og åbningseventet var en del af Brandhouse/
Subseros leverance. Sponsoratet af det norsk/danske 
cykelhold Uno-X Pro Cycling Team er også en del af 
den overordnede vision om bæredygtig mobilitet, hvor 
vi rådgiver om den kommercielle vinkel og producerer 
kommunikationselementer online og til diverse cykelløb. 

Vores arbejde med Uno-X-brandet handler 
om at eksekvere på vores løfte om, at det skal 
være hurtigt, nemt og billigt at tanke, vaske 
og lynlade sin bil. Sammen med Brandhouse/
Subsero har vi sørget for, at løftet gennemsyrer 
alle kundernes kontaktpunkter – fra vores 
stationer til analoge og digitale medier. Og ikke 
mindst i vores app, som Brandhouse/Subsero 
har udviklet kunderejse og design til.

May Rytkjær Kronbach, CMO,  
Uno-X Danmark

C A S E   U N O - X

100 dages kamp om 
bilkøberens hjerte
Når danskerne køber bil, bruger de i 
gennemsnit 100 dage på at beslutte 
sig for en model. Den lange kunderejse 
stiller særlige krav til markedsføringen, 
hvor vores mål er at skabe præference 
og interaktion, der får køberen til at 
vælge mærket. Det sker bl.a. via en 
always-on indsats, brandaktivering og 
dialogmarkedsføring. 

C A S E   S E M L E R 



ŠKODA,  
Danmarks mest solgte elbil 2022
Gennem 15 år har ŠKODA været hoved-
sponsor på Tour de France – afholdelsen af 
løbets første tre etaper på dansk asfalt skabte 
en oplagt mulighed for, at ŠKODA Danmark 
kunne tappe yderligere ind i det globale 
sponsorat. 

I tæt samarbejde med ŠKODA aktiverede 
vi sponsoratet digitalt og fysisk med 
konceptet ”Part of the Tour”, som bragte 
danskerne, ŠKODA-forhandlerne og bilerne 
endnu tættere på Touren. Både handouts, 
et pop-up showroom på Rådhuspladsen og 
digital aktivering var en del af en succesfuld 
eksponering, der var med til at gøre ŠKODA 
Enyaq – løbsleder bilen – til Danmarks mest 
solgte elbil. 

Da Porsche  
blev elektriske
I 2020 lancerede Porsche 
deres første elektriske 
model Porsche Taycan – 
siden da er der kommet flere 
varianter til. Allerede inden 
bilen kom på markedet, var 
interessen stor. Opgaven 
bestod derfor i at vedholde 
interessen gennem et 
pre-booking site, hvor 
bilen kunne forudbestilles, 
og en kampagne, der 
kommunikerede Porsches 
gamle værdier i en ny 
elektrisk verden. 

Taycan overgik alle 
forventninger i forhold  
til salg. 

C A S E   S E M L E R C A S E   S E M L E R 

Volkswagen,  
Danskernes fortrukne bilmærke
I 15 år har vi været Volkswagens digitale bureau 
med fokus på den unikke kunderejse, der opstår 
i forbindelse med bilkøb. Vi udvikler kreativt 
materiale til rejsen lige fra forelskelsen, som afløses 
af rationelle overvejelser og grundig research, der i 
sidste ende bliver til et besøg hos forhandleren. 

De sidste 10 år har vi med stor succes aktiveret 
Volkswagens kunder – nuværende såvel som 
potentielle – gennem en juleaktivitet. Udover at 
engagere deltagerne i Volkswagens stærke historie 
og produkt, får vi samtidig indsigt i deltagernes 
bilbehov, som giver anledning til yderligere 
kommunikation og i sidste ende et bilkøb. 



C A S E   S Y N O P T I K

Brand
Synoptiks nye brandposition og kundeløftet ”Vi ta’r dit syn alvorligt” 
har fokus på kundernes ønske om at blive mødt af eksperter, der er 
kloge på synet, fremfor brillesælgere.

Butikkerne har fokus på syn og synstesten, og de dygtige optikere 
synliggøres som eksperter, ligesom den intensive forskning anvendes 
til at forebygge, rådgive og skabe nye muligheder for kunderne.

Samarbejdet og de kreative koncepter
Brandhouse/Subsero og Synoptik har arbejdet sammen siden 
2019. Med strategisk udvikling, rådgivning og alle marketing- og 
kommunikationsopgaver.

Den nye brandposition er de seneste år indarbejdet i adfærd, det 
fysiske møde med forbrugerne og på tværs af alle kommunika-
tionspunkter. For at tydeliggøre vigtigheden af synssansen kører 
Synoptik nu også positionerende kampagner med entydigt fokus på 
rådgivning om forebyggelse og løsninger. Og der anvendes i højere 
grad stærke følelser i kommunikationen til at trænge igennem og 
tydeliggøre vigtigheden. Målsætningen er at få Synoptik til at fremstå 
som eksperterne, der tager synet alvorligt. 

Forfatteren Knud Romer er ved at miste synet og var med som spokesperson 
i en kampagne om Synoptiks involvering i forskning, hvor han læste sit digt 
‘Vesper’ - om den grønne stær, der har bygget rede i hans øjne.
Se en af filmene her:

Pas på dit syn og gør en forskel for forskningen.
Bestil din næste synsprøve på synoptik.dk



Involvering er en væsentlig del af relationen mellem brand og kunder. Med 
”Danmarks Største Synstest” skabte vi engagement, der byggede på vores 
viden om, at 2 ud af 3 går for længe, før de får testet deres syn.

Kampagnen kørte 
både på sociale 
medier og på relevante 
uddannelses-
institutioner og er 
et eksempel på at 
det, at udleve sit 
kundeløfte, kan se 
meget forskelligt 
ud, afhængigt af 
målgruppe. 

“Sammen med Brandhouse/Subsero 
har vi udviklet en brandplatform, 
som kan eksekveres kreativt på 
alle platforme og kommunikere 
vores forskellige budskaber på 
en interessant og relevant måde 
overfor vores kunder. Og når vi har 
et kundeløfte og payoff, der lyder: 
‘vi tager dit syn alvorligt’, skal man 
have for øje, at kommunikationen 
ikke også bliver alvorlig på en 
uinteressant måde - og det synes jeg 
bestemt ikke vi gør her.”

Gitte Matzen,  
Marketing og Digital Director, 
Synoptik

... du tydeligt kan læse denne linje.

Da Synoptik skulle nå 
en yngre målgruppe, 
hjalp vi med at tage de 
selvironiske briller på og 
tale 'ungdomssprog' for 
at få taletid hos 'Gen Z'. 



Brandhouse/Subsero, Middelfartgade 17, 2100 København Ø, +45 35 25 32 00, brandhouse.com

Stiig Helgens Binggeli
Managing Partner, CEO
shb@brandhouse.com
+45 35 25 32 00

Thomas Hedegaard
Partner, Director Brand  
Consultancy
th@brandhouse.com
+45 51 51 30 40

Robert Dinulovic
Partner, Director, 
Digital Consultancy
rd@brandhouse.com
+45 40 55 69 69

Kasper Munch
Partner, Strategy Director
ksm@brandhouse.com
+45 40 73 77 40

Brandhouse/Subsero er et dansk strategi- og 
marketingbureau. Vores speciale er at drive 
forretningsudvikling gennem strategiprocesser 
og implementere brandoplevelsen i alle 
relevante kontaktpunkter. 

Danmarks største kundeanalyse 
Siden 2013 har Brandhouse/Subsero totalt 
set indsamlet data på over 750.000 unikke 
kundeoplevelser med danske service- og 
retailvirksomheder. Alene det seneste år er 

der tilføjet data fra yderligere 15.000 interviews 
og over 50.000 kundeoplevelser om 226 
virksomheder. Det gør i al beskedenhed vores 
analyse til Danmarks største af sin art.

Skab fokus og vækst 
Kontakt en af vores strategikonsulenter, hvis du 
vil have en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig 
med at identificere og implementere det rigtige 
strategiske fokus og den optimale position for 
din virksomhed. 

Felix Binggeli
Client Director
fb@brandhouse.com
+45 21 26 03 30

Thomas Martin Hansen
Group Client Director
tmh@brandhouse.com
+45 60 10 77 57

Ann Christina Bækdal
Client Director, Digital
acb@brandhouse.com
+45 51 80 30 70


