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Indledning

Kejserens nye klæder

Lad mig begynde med det kendte eventyr „Kejserens nye 
klæder“. Som historien fortæller, hyrede kejseren en dag 
to vævere, der lovede ham den fineste, mest kejserlige 
klædedragt. Det stof, der skulle bruges, var så fint, at 
det ikke kunne ses af folk, som enten var uegnede til 
deres arbejde eller håbløst ubegavede.

Så snart kejseren havde godkendt projektet, gik  
svindlerne i gang. De indrettede en topmoderne vævestue, 
hvor de tilsyneladende var travlt optagede. Selvfølgelig 
kunne ingen på slottet se det stof, som de angiveligt  
vævede af, men ingen sagde noget. Det ville ikke være 
på sin plads, og ingen ville indrømme, at de var dumme.

Da de havde gjort et stort nummer ud af at arbejde 
flittigt og fået deres fede honorar, meddelte svindlerne, 
at klædedragten var færdig. De lod, som om de klædte 
kejseren på, og han gik stolt forrest i en parade for at 
vise borgerne sit nye tøj. Byens borgere spillede med på 
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legen, da de ikke ønskede at give indtryk af, at de var 
dumme eller uegnede til deres arbejde. Indtil et barn 
i flokken – som var for lille til at forstå fordelene ved 
at opretholde illusionen – busede ud med, at kejseren 
overhovedet ikke havde noget tøj på. Han var nøgen.

Der var engang, hvor man – ligesom borgerne i  
eventyret – kunne narre kunderne med den slags numre. 
Men i dag kan ingen virksomhed gemme sig bag smarte 
reklamer og flashy markedsføring. 

Før eller senere – måske ikke i en parade, men på 
de sociale medier eller blandt venner og kolleger – vil 
nogen pege på dig og sige: „Det er alt sammen falsk!“

Dette nye paradigme begynder at se dagens lys, og intet 
sted i verden er det tydeligere end São Paulo, Brasilien.

I 2007 stod byens erhvervsliv over for en ny virkelighed, 
da alle reklamer i det offentlige rum blev forbudt. Som 
du vil erfare, fik denne „kreative destruktion“ – et begreb, 
der blev lanceret af den østrigske økonom Joseph 
Schumpeter i 1942 – regionens virksomheder til at 
gentænke og forny deres markedsføring. På mange 
måder repræsenterer São Paulo fremtidens by, og for 
os på den anden side af Jorden er det en krystalkugle, 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-8- -8-

vi kan kigge ind i og se, hvilken fremtid der venter os.
Jeg var nødt til at se miraklet i São Paulo med mine 

egne øjne. Jeg har arbejdet med virksomheder i årevis 
og altid været nysgerrig efter at forstå, hvorfor nogle  
virksomheder skiller sig ud, så São Paulo var en spændende 
mulighed, jeg ikke kunne gå glip af. Kun udstyret med 
min computer, et åbent sind og en journalistkontakt 
gik jeg om bord på et fly til São Paulo. 

Jeg havde ingen idé om, hvor rejsen ville føre mig 
hen, men jeg var ivrig efter at finde ud af det. 

I denne bog kan du læse om mine oplevelser på den 
sydlige halvkugle. Sammen vil vi besøge fire fascinerende 
mennesker. Jeg valgte dem med omhu og med en stærk 
følelse af, at netop de kunne tilføre ny viden og indsigt i 
udfordringen ved markedsføring, og at de sammen kunne 
skabe det, der forhåbentlig ville blive et smukt billede af 
fremtiden. De fire personer er en universitetsprofessor, 
lederen af et reklamebureau, en marketingdirektør og 
endelig en mand, som har skabt en banebrydende  
kampagne for en af de største banker i Sydamarika, en 
kampagne, der angiver en ny tilgang til markedsføring, 
som får virksomheder til at ligne en progressiv bevægelse.
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Nå ud til kunderne

I denne bog skal vi se på, hvordan markedsføring er blevet 
frigjort og nu foregår digitalt og i samarbejde med  
målgruppen. Det, der engang var let at definere – købet af 
en tv-reklame, for eksempel – er blevet mangefacetteret, 
nuanceret og tættere forbundet med kundernes liv.

I en verden af Naked Marketing er der ingen stan-
dardløsning. Men det gør ikke noget. Det, vi altid skal 
huske, er, at virksomheder grundlæggende er menne-
skelige. Naturlig menneskelig samtale er handelslivets 
sande sprog, og virksomheder fungerer bedst, når  
mennesker „indenfor“ skaber en ægte forbindelse til 
mennesker „udenfor“.

Naked Marketing er ensbetydende med en udvikling 
fra organisation til organisme. Systemet er organisk. I 
stedet for at konkurrere mod hinanden bliver vi hele 
tiden mere motiverede for at samarbejde og arbejde for at 
nå fælles mål. Vi er i stigende grad åbne for at samarbejde 
om nye idéer og dialoger i åbne fora, og det gør kam-
pagnerne mere „menneskelige“.

Det er ikke, hvad du har lært på handelshøjskolen, 
og derfor stiller du dig måske tvivlende over for den 
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beskrevne udvikling. Men du vil snart erfare, at det ikke 
kun er teori. Det er allerede virkelighed.

Naked Marketing hylder og skildrer de åbenhjertige 
strategier, der bruges til at engagere moderne kunder – 
strategier, som moderne kunder begynder at forvente.

 Kunderne accepterer ikke længere, at store medier,  
virksomheder eller andre sælgere lyver for dem. De vil 
vide præcis, hvilke produkter de køber, og de vil have 
ærlige markedsføringsbudskaber. Kunderne forventer 
også i stadigt højere grad, at virksomhederne – lige fra den 
verdensomspændende kæde til butikken i lokalområdet 
– afspejler og repræsenterer deres værdier og idealer. De 
har øget opmærksomhed på, hvordan virksomhederne 
driver forretning. 

Kunderne selv bliver vigtigere og vigtigere for 
udbredelsen af kendskabet til et bestemt produkt. En 
virksomheds renommé kan være godt, dårligt eller 
begge dele. Kunderne linker til indhold på nettet, og 
venner deler apps på de sociale medier. Ansporet af 
internettet bliver de nye digitale former for mund til 
mund-markedsføring vigtigere og vigtigere. 

Den tid er forbi, hvor det kun var virksomheden selv, 
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der kommunikerede om sit brand på markedet. I en 
verden fyldt med sociale medier, blogs, e-mail og sms’er 
har enhver mulighed for at udtrykke sin holdning til 
et brand, og derfor er en nøgen tilgang til markedsfø-
ring både en realitet og en nødvendighed.

På de næste sider vil jeg afsløre, hvordan Naked  
Marketing kan bringe din organisation ind på en kurs, 
som er i tråd med dagens stærke kundeengagement, 
og jeg vil vise dig, hvordan denne organiske tilgang 
kan hjælpe din virksomhed til større vækst og en bedre 
bundlinje.
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Kapitel 1

En kort gennemgang af 

reklamebranchens historie – og 

uundgåelige forfald 

Det var forår i New York midt i de brølende tyvere. 
Tusindvis af tilskuere stod langs fortovet på Fifth Avenue. 
De så på et optog af attraktive kvinder iført charleston-
kjoler og med bobbet hår under klokkehattene. Men i 
modsætning til resten af flokken var kvinderne der ikke 
kun for at feste. De var en del af et mediestunt arrangeret 
af en fremadstormende ung PR-mand ved navn Edward 
Bernays. Han var nevø til Sigmund Freud, og han havde 
læst sin onkels værker og var ivrig efter at undersøge, 
om psykologiske teorier kunne overføres til massemar-
kedsføring i praksis.

Men hvorfor var Bernays involveret i påskeparaden? 
Det var han, fordi det gigantiske American Tobacco 
Company havde svært ved at finde ud af, hvordan de 
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kunne få flere kunder til at købe deres cigaretter. Den 
industrielle revolution var i fuld gang, og det var ikke 
længere noget problem for firmaet at masseproducere 
varer – men derimod at skabe flere rygere. 

På det tidspunkt var det ikke accepteret, at kvinder 
røg offentligt. George Washington Hill, som var admi-
nistrerende direktør for American Tobacco Company, 
indså, at hvis han kunne gøre rygning attraktiv blandt 
kvinder, ville han få mange nye kunder. Et år tidligere 
havde han udtalt: „Det ville være som at åbne en guldmine 
i forhaven.“ For at øge antallet af kvindelige rygere hyrede 
Hill Edward Bernays til at undersøge, hvordan man 
kunne udvikle markedspotentialet. 

Bernays ønskede at skabe sensation, og den årlige 
påskeparade i New York, som var en gallabegivenhed, var 
den perfekte anledning. Han overtog begrebet „frihedens 
fakler“ fra Abraham Arden Brill – den første psykoanaly-
tiker, der havde praktiseret i USA – som havde brugt det 
til at beskrive kvinders ønske om at ryge offentligt. Ved 
at sammenkæde Frihedsgudindens fakkel med de kvinder, 
der holdt en anden fakkel, nemlig cigaretten, ønskede 
Bernays at gøre tobaksindustrien til talsmand for frihed. 
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Hvem kunne dog være imod frihed? Men ville ana-
logien virke? Bernays sammenstykkede en omhyggeligt 
gennemtænkt plan, som mange i dag ville finde yderst 
kynisk, og hyrede nogle attraktive kvinder til at marchere 
op ad Fifth Avenue under påskeparaden og offentligt 
ryge disse „frihedsfakler“. De „plantede“ rygere blev 
filmet og fotograferet. Men selvfølgelig vidste pressen 
allerede, hvad der skulle ske – det havde Edward  
Bernays fortalt dem.

Billederne af de cigaretrygende kvinder blev offent-
liggjort i mange af landets aviser, og filmklippene blev 
vist i biograferne. Det var en ny form for markedsfø-
ringskampagne, som ingen nogensinde havde gennem-
ført før. Og den virkede utrolig godt. 

Som man kunne læse i Journal of the American Medical 
Women’s Association, købte kvinder i 1923 kun fem procent 
af alle solgte cigaretter. I 1929 voksede kvindernes mar-
kedsandel til tolv procent, og i 1935 udgjorde kvinder 
over atten procent af cigaretmarkedet.  

Edward Bernays blev kendt som faderen til public 
relations, og magasinet Life udnævnte ham senere til 
en af de hundrede mest indflydelsesrige amerikanere 
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i det tyvende århundrede.
Der var nu ført tydeligt bevis for styrken af en omhyg-

geligt forberedt markedsføringskampagne – på godt 
og ondt. Den moderne markedsførings tidsalder var  
begyndt, og snart havde alle virksomheder hørt om 
massemarkedsføring. 

Den branche, som var opstået næsten hundrede år 
tidligere, var nu blevet en social og kulturel kraft.

Lad os stille uret tilbage og se, hvordan det hele  
begyndte.

Reklamens oprindelse

Må jeg præsentere mr. Volney B. Palmer. Året er 1841. 
Stedet er Philadelphia, Pennsylvania. Mr. Palmer er en 
bistert udseende mand, der – ligesom så mange andre 
benhårde forretningsmænd på den tid – leder efter en 
metode til at holde sine forretningsforetagender oven 
vande. Blandt hans mange besiddelser er et lille kulfirma. 
Der er ingen tvivl om, at hans produkt i høj grad 
bidrager til den kvælende tåge, der i stigende grad  
indhyller byer fra London til San Francisco.



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-17- -17-

Volney Palmer er interessant for os af én årsag: Han 
tilskrives æren for at have drevet det første succesfulde 
reklamebureau i USA. Hans forretningsplan var meget 
enkel – han købte masser af spalteplads i aviserne til nedsat 
pris og solgte derefter spaltepladsen dyrere til andre 
virksomheder og private, der ønskede at annoncere for 
et produkt eller en ydelse.

De fleste af hans annoncer var direkte beskeder om, at 
et eller andet produkt kunne fås – i stil med vore dages 
rubrikannoncer. De få linjers tekst angav produktets 
navn, stedet, hvor det kunne købes, og prisen. Der var 
nogle få undtagelser, hvoraf den mest opsigtsvækkende 
var annoncer for patentmedicin med skandaløse på-
stande om, at medicinen kunne kurere alle de sygdomme, 
som menneskeheden kendte til. Men i det store hele var 
et reklamebureau dengang ikke andet end en budbringer, 
der formidlede produktinformation fra klienten til 
publikum. 

Hvis det skal være helt rigtigt, var det ikke Palmer, 
der opfandt reklamen – men han var med til at gøre 
reklamer til en branche. Mennesker har længe falbudt 
varer og serviceydelser. Så langt tilbage som i 1759 
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beklagede Samuel Johnson sig: „Alt, hvad der er almin-
deligt, foragtes. Der er nu så mange reklamer, at de 
kun løbes meget overfladisk igennem, og det er derfor 
nødvendigt at skabe opmærksomhed ved hjælp af 
overvældende løfter og en veltalenhed, der sommetider 
er sublim, andre gange patetisk.“

At et produkt „skaber opmærksomhed ved hjælp af 
overvældende løfter“ – det er noget, enhver kunde har 
oplevet!

Efter Anden Verdenskrig oplevede forbrugsvirksom-
hederne og reklamebranchen et boom. Det kulminerede 
med en endeløs strøm af envejskommunikation, som 
flød fra producenterne gennem reklamebureauerne til 
den voksende middelklasse. 

Kunderne blev bombarderet med reklamer. Ikke kun 
for forbrugsvarer, men også for erhvervsydelser. Og op 
igennem halvfjerdserne begyndte virksomhederne at 
anvende telemarketing til at nå ud til flere mennesker.

I halvfjerdserne blev forbrugerne præsenteret for cirka 
fem hundrede annoncer om dagen. I dag er det tal vok-
set til cirka fem tusind om dagen. Hvad ville Samuel 
Johnson mon have sagt til det? 
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Hen imod afslutningen af det tyvende århundrede 
begyndte reklame- og markedsføringsfolkene langsomt, 
men vedholdende at ødelægge sig selv – som en misbruger, 
der har brug for større og større doser. Det var ikke 
kun et amerikansk fænomen. Virksomheder, der skreg 
på opmærksomhed, havde i længere tid spredt sig til 
resten af verden og især til „tropernes New York“,  São 
Paulo, Brasilien.

Kreativ destruktion

Det er den 26. september 2006 – tilsyneladende 
en dag ligesom alle andre i São Paulo, og salgs- og  
marketingchefer i byens mange kontorer arbejder hårdt 
på nye planer og kampagner for at skaffe flere kunder 
og vinde nye markedsandele. Det er selling by yelling. 
Der skal laves flere og flere telefonopkald og flere og 
flere reklamer. Konkurrencen er hård, og de må råbe 
højere og højere for at få folks opmærksomhed.

Hvis man kigger ud ad kontorvinduet, kan man se 
resultaterne af det arbejde, der laves indenfor.

Femten tusind reklameskilte (billboards) dækker byen. 
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De udgør en visuel kakofoni, et kaotisk miks af farver, 
logoer og billeder. De promoverer alle sammen et 
produkt eller en service, og den fantastiske by ligner 
mest af alt et stillads med irriterende reklamer. Vincius 
Valvao, som er journalist på Folha de São Paulo, Brasiliens 
største avis, siger i et interview: “Du kunne ikke 
engang se de gamle bygningers arkitektur, fordi alle  
bygningerne og husene var dækket af reklameskilte og 
logoer og propaganda.“

Og med et citat fra BBC: „Et betragteligt antal  
reklamer har store billeder af mænd og kvinder kun klædt 
i undertøj, mens den brasilianske udgave af Playboy 
offentliggøres med store posters med fotomodeller. Det 
bidrager alt sammen til en sansemæssig overbelastning i 
en by, som mange betragter som Sydamerikas version af 
det højteknologiske bylandskab, man ser i filmen Blade 
Runner.“

Samtidig i et andet kontor sidder der en mand med 
en plan. En plan, som vil sende chokbølger gennem 
byen. Manden er borgmester Gilberto Kassab, og fra  
rådhuset offentliggør han den dag lovforslaget Lei Cidade 
Limpa eller Lov om ren by.
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Om kun tre måneder skal hvert eneste reklameskilt 
være fjernet.

Virksomhederne var rystede. Hvordan skulle de få 
nye kunder? Ville de miste de kunder, de havde?

Selv mange af de almindelige beboere i São Paulo var 
bekymrede. De frygtede, at byens grå beton ville se trist 
og kedelig ud uden reklamernes overdådige farveklatter. 
BBC citerede en beboer, der sagde: „Det bliver som 
New York uden Times Square.“ En anden sagde: „Nej, 
det bliver som Østeuropa før kommunismens fald.“

Borgmester Kassab håbede at erstatte den anmas-
sende skiltning i São Paulos gader med gadeinventar i 
menneskelige dimensioner – busskure, informationsskilte 
og kiosker som i London eller Paris. Politikerne vedtog 
forslaget, og det blev til lov. Den 1. januar 2007 vågnede 
byen op til en ny virkelighed.

Alle reklameskilte var væk – og med dem forsvandt 
også en af de måder, markedsføringsfolk traditionelt 
bruger til at fange folks opmærksomhed. 

Uanset om det drejer sig om reklameskilte, banner-
reklamer på computeren, tv-reklamer eller telemarketing, 
forsøger disse traditionelle metoder alle sammen at 
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afbryde folk i det, de er i gang med.
Du kører i bil, og pludselig er der et stort reklameskilt 

foran dig – det er en afbrydelse. Telefonen ringer, og det er 
en telemarketingmedarbejder – endnu en afbrydelse. Du 
sidder og ser dit yndlingsshow i tv, og pludselig ser du en 
reklame for en fastfoodrestaurant – endnu en afbrydelse.

Forestil dig, at du er en af de salgs- og markeds-
føringsfolk, der prøver at afbryde folk, men pludselig 
ikke mere må reklamere, som du plejer. Forestil dig, at 
du ikke længere må ringe kold kanvas til en potentiel 
kunde, ligesom du er vant til. Forestil dig, at alt det, du 
gjorde i går, ikke er muligt i dag. Ikke fordi det er blevet 
ulovligt – men fordi traditionel markedsføring ikke 
længere er effektiv. Hvad nu?

I sin teori om kreativ destruktion hævdede den 
østrigske økonom Joseph Schumpeter, at essensen af 
kapitalisme er, at et frembrud af nye metoder, brancher 
og produkter nødvendigvis må afbalanceres gennem  
destruktion af de traditionelle metoder, som er blevet vær-
diløse eller står i vejen for fremskridt. Nøglen til at forstå 
kreativ destruktion er at indse, at denne destruktion for 
nogle dele af samfundet – arbejdere, forbrugere, ejere – er 
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forbundet med lidelse. Et samfund kan ikke høste gevin-
sten ved at genopbygge uden at acceptere, at nogle vil lide 
under det – ikke bare lige nu og her, men måske for evigt.

Gennem tiderne har vi set masser af eksempler på, at 
gammelt erstattes af nyt. Tag for eksempel menneskets 
ældgamle transportmiddel – hesten. Hesten blev brugt 
af næsten alle, overalt og til alle formål – til at trække alt 
fra omnibusser i byerne til vogne på gårdene. I New York 
City var byens gader proppede med heste. I slutningen 
af det nittende århundrede var der mere end 150.000 
heste i byen.

De ni kilo gødning, som hvert dyr producerede 
dagligt, blev til over 1.300 ton hestegødning hver dag, 
som skulle bortskaffes.

For slet ikke at tale om de daglige 182.000 liter heste- 
urin. I 1890’erne forudså en borger i New York, at he-
stemøget i 1930 ville nå op til vinduerne på tredje sal 
på Manhattan.

Denne enorme hær af heste – ikke bare i New 
York, men i hver eneste by og storby i Amerika og 
Europa – understøttede mange brancher: smede, 
garvere, staldejere, vognmagere, foderleverandører, 
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dyrlæger og hesteopdrættere. Ifølge American Heritage 
Magazine var der i New York og Brooklyn i 1880 427 
smedeværksteder,249 vognmagere, 262 hjulmagere 
og 290 virksomheder, der handlede med sadler og seletøj.

Så kom bilen – et klassisk eksempel på kreativ 
destruktion.

Bilen var billig, hurtig og stadigt mere pålidelig. De 
„hesteløse vogne“ erstattede hurtigt hestene både i byens 
gader og på landevejene. I 1920 var der mere end otte 
millioner registrerede biler i USA. I tyverne fik utrolig 
mange bil, og antallet af registrerede bilførere tredobledes 
til 23 millioner ved årtiets afslutning. Masser af  
afledte brancher blomstrede, bl.a. produktion og salg af 
vulkaniseret gummi, råolie, vejbyggeri, bilreparation,  
benzinstationer og parkeringspladser.

Ingen by har nogensinde taget så drastisk et skridt 
som at forbyde heste fuldstændig, men mange byer 
begyndte at forbyde heste på visse gader og motorveje. 
I 1930 var hesten næsten forsvundet fra New Yorks 
gader, bortset fra de hestetrukne drosker, der kørte  
romantiske ture i Central Park.

Hvis du var i hestebranchen i år 1900, ville du inden 
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 for tyve år have solgt din forretning eller skiftet branche.
I São Paulo medførte den kreative destruktion 

af branchen for reklameskilte, at virksomhederne 
led økonomiske tab. Før loven trådte i kraft, frygtede  
kritikerne, at forbuddet mod reklamer ville løbe op i 
et tab på 133 millioner dollar, og at 20.000 mennesker 
ville miste deres job. Schumpeters evigt aktuelle teori 
minder os om, at tab og gevinst er uløseligt forbundne 
i kapitalistiske samfund. Der kan ikke skabes nye 
brancher, uden at de gamle fejes væk. 

Man kan mene, hvad man vil, om forbuddet mod 
reklameskilte. Men det er ikke pointen. Pointen er, at 
den nye lov udgjorde en kreativ destruktion, som tvang 
virksomhederne til at finde nye løsninger.

De virksomheder, der viste sig at være levedygtige, 
var dem, der tilpassede sig.

For os andre er det udviklingen, den stærkt faldende 
reklameeffekt i en noisy world, der før eller siden tvinger 
os til forandring.

Det ser ud til, at den kreative destruktionnu er kommet 
til markedsføringens verden.
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Kapitel 2

Gennemsigtighed gør  

facaden til en illusion

Taxaen satte farten op. Det var ikke nogen søndags-
fornøjelse at køre gennem denne tætbefolkede by med 
tolv millioner indbyggere. Selvom vi kørte hurtigt på 
motorvejen, ville byen tilsyneladende ingen ende tage. 
Jeg passerede skyskrabere, der så ud, som om de var 
bygget oven på andre skyskrabere. 

Der var mennesker overalt, i alle farver – hvide, brune, 
sorte. Denne hurtigt voksende metropol er den største by 
på den sydlige halvkugle og verdens ellevtestørste by målt i 
indbyggertal. Det er en by med store kontraster – rigdom 
og fattigdom, tradition og udvikling, overdådighed 
og ydmyghed.

Jeg bemærkede, at der ikke var nogen reklameskilte, 
butikkernes skilte var små, og taxaerne var ikke dækket 
af reklamer.
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Ingen reklameskilte – men på himlen over mig svæ-
vede et utal af helikoptere. São Paulo er en by med utro-
lig mange helikoptere. 

I min søgen efter svar tænkte jeg, at jeg også ville tage 
en helikopter for at få det store overblik – billedlig talt, 
i hvert fald.

 Jeg var på vej til et møde med professor J. C. Rodrigues, 
som underviser på den mest berømte business school i 
São Paulo. Ud over at undervise arbejder han på Walt 
Disneys hovedkontor i Brasilien.

En ansat viste mig ind på professorens kontor. Det 
lignede et børneværelse med masser af forskelligt Dis-
neylegetøj og et Peter Plys-tøjdyr. Der stod tre tændte 
computere. Som han sad der og smilende bød mig  
velkommen, lignede han Eddie Murphy i filmen The 
Nutty Professor. 

Efter lidt smalltalk gik jeg direkte til det store spørgs-
mål: „Hvordan ser fremtiden ud for markedsføring?“ 

Han lænede sig tilbage i stolen og tænkte sig om et øje-
blik. „Godt spørgsmål! Siden jeg begyndte at undervise 
på universitetet for elleve år siden, har jeg forsøgt at 
identificere et fælles tankesæt for markedsføring. I dag 
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handler det ikke om bevægelsen væk fra massemarkedet 
– der er stadig meget af det – men om overgangen fra 
interruptive til non-interruptive markedsføring. 

“For fem år siden diskuterede vi forskellen mellem 
online og offline. Men se på YouTube. Nu kommer der 
en preroll eller introvideo før selve videoen. Den der 
fem eller ti sekunder lange annonce er et eksempel på 
gammeldags interruptive markedsføring. Det er offline-
mediernes kræft, der spreder sig til onlinemedierne. 

„Efter min mening er denne strategi – som bruges 
for at tjene penge til YouTube – et tilbageskridt. Vi skal 
ikke tage det værste fra offlinemarkedsføring og prøve 
at anvende det online. I stedet for skal vi bruge de 
bedste former for non-interruptive markedsføring både 
online og offline. Forbuddet mod reklameskilte i São 
Paulo er interessant, fordi der var meget debat om, hvad 
der ville ske næste gang. Så det handlede ikke bare om 
forbuddet mod reklameskilte, og hvem der ville tabe 
penge på det, men også om, hvad det næste ville blive. 
Jeg ønsker at kommunikere, men hvordan kan jeg gøre 
det og opbygge mit brand, når jeg ikke længere må  
forstyrre folk?“
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„Før i tiden var der kabel-tv uden reklamer. Man be-
talte for kabel-tv, fordi man ikke ville have reklamer. 
Men så kom der reklamer, og folk gik over til Netflix. 
Så skete der et skred, hvor folk droppede deres abonne-
ment på kabel-tv, i hvert fald i USA. Forbrugerne beslut-
tede at vælge on demand services, for så behøvede de ikke 
se reklamer.“

„Det er en adfærdsændring, der har relation til  
forbuddet mod reklameskilte i São Paulo. I sidste ende 
er resultatet det samme: Kommunikation, der forstyr-
rer, virker ikke længere.“

Jeg sagde til professor Rodrigues, at jeg havde talt 
med en lokal forretningsmand i São Paulo, som arbejder 
med markedsføring, og han havde sagt, at de virkelig 
gerne ville have reklameskiltene tilbage, så de kunne  
begynde at markedsføre deres produkter. Jeg spurgte 
ham, om han havde målt på effekten af forbuddet  
mod reklameskilte, og hvor mange nye salg han kunne ge-
nerere gennem reklameskilte. Han havde set på mig, som 
om ingen nogensinde havde stillet ham det spørgsmål. 
Han indrømmede, at han ikke havde et godt svar på det.

Det er faktisk en historie, vi har hørt før. Som John 
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Wanamaker sagde for mere end hundrede år siden: 
„Halvdelen af de penge, jeg bruger på reklamer, er 
spildt. Problemet er, at jeg ikke ved hvilken halvdel.“ 
Han blev af nogle betragtet som en bannerfører for  
reklamer og en pioner inden for markedsføring. 

Professor Rodrigues smilede og lænede sig frem i stolen. 
„I begyndelsen var bureauerne meget bekymrede, for 
de ville miste nogle af deres markedsføringsmuligheder. 
Personligt tror jeg ikke på, at noget brand eller bureau 
har tabt penge på det her. Det var et skifte, et chok, en 
ændring i tankegang. Det ville være sket alligevel. Selv 
hvis vi ikke havde fået forbuddet mod reklameskilte, ville 
markedsføringsinvesteringen alligevel være migreret 
til en til en-medier, der forstyrrer mindre. Så det er lidt 
som at aflive noget, der allerede er gammelt og forældet.“

Business to business

„Hvad er dit syn på business to business-salg versus  
business to consumer-salg i forhold til markedsføringens 
fremtid?“ spurgte jeg professor Rodrigues. 

„Det interessante er, at business to business faktisk 
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ikke findes,“ sagde han. „Mennesker køber af mennesker, 
også når de køber ind for en virksomhed. En indkøber i 
en virksomhed er stadig et menneske, der køber noget. 
Den måde, du markedsfører din virksomhed over for 
andre virksomheder, er slet ikke så forskellig fra den 
måde, du markedsfører dig over for det brede publikum.“

„Du har visse opfattelser og forventninger, og du tror 
– eller tror ikke – på det, brandet fortæller dig. I vores 
digitalt forbundne verden taler kunderne med hinanden, 
og derfor er brands i stadigt højere grad eksponerede, 
og de kan ikke stole på, at god markedsføring kan skjule 
deres ulemper eller fremhæve eller bevise deres fordele. De 
er nødt til at være mere ægte og kommunikere det, de står 
for, og de er nødt til også at være det, de kommunikerer.

Hvis man betragter dette som forudsætningen for 
at gøre forretninger, handler det ikke alt sammen om 
markedsføringssnak, når man først har sit grundlag, sit 
DNA – det er en livsstil. Det handler om en måde at 
være på. Den måde, man driver sin virksomhed, den 
måde, man taler til sine kunder og tilbyder dem fordele, 
handler ikke længere om envejskommunikation, men 
om konversation. Det er i øvrigt en fordel, hvis dine 
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ansatte vil committe sig mere til brandets essens.“
„Det er en anderledes form for markedsføring, som 

ikke fremhæver dine fordele eller skjuler dine fejl, men 
viser folk, hvem du virkelig er.“

„Det er det, de prøver at opnå ved at udvikle sig til 
people to people-virksomheder snarere end business 
to business-virksomheder. Forretningsmanden ændrer 
jo ikke personlighed, bare fordi han tager hjem til sin 
familie klokken fem og tager sit slips af.“

Vi lever i en verden, som hylder logikken. Vi mener 
selv, vi kun bruger fornuften i vores professionelle 
liv. Ny forskning har afsløret, at den halvdel af vores 
hjerne, der tager beslutninger om penge og handel, er 
den halvdel, hvis primære opgave er at styre vores følelser. 
Vi tager økonomiske beslutninger med en del af hjernen, 
som normalt er dedikeret til noget andet. På mange 
måder er distinktionen mellem business to business og 
business to consumer totalt forældet. 

„Når man taler om forretningsfolk,“ fortsatte professor 
Rodrigues, „er tillid noget  følelsesladet. For eksempel 
er det vigtigt, at jeg ved, at den virksomhed, jeg har 
købt en serviceydelse eller et produkt af, vil reagere, hvis 
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jeg har problemer, og at de vil gøre mig til en succes og 
sørge for at give mine kolleger et godt indtryk af mig. 
Tillid bringer glæde, fordi det betyder, at man ikke skal 
bekymre sig om noget. Det er en følelse, og virksom-
heder og deres ansatte kan skabe den.

Det er måske ikke den samme følelse, som du har 
med en Disneyfilm, hvor folk ler og græder. Men det 
er dog en følelse, og den skaber samme værdi for virk-
somheden. Du fortsætter med at handle med den virk-
somhed, fordi du stoler på dem, og den tillid gør dig 
glad, fordi du ikke har noget at bekymre dig om.“

Hvorfor er vi i business?

„Lad os skifte til et lidt andet emne,“ sagde jeg. „Du er 
underviser på en handelshøjskole, og når man læser  
definitionen på en virksomhed i alle de her klassiske 
businessbøger, handler det altid om aktionærerne og om 
at tjene penge til aktionærerne. Er de her definitioner 
ikke gammeldags? Og hvad er i så fald den nye defi-
nition?“ 

 „Jeg laver et interessant eksperiment med mine stu-
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derende,“ sagde professor Rodrigues. „Jeg spørger dem: 
Hvorfor findes en virksomhed? Det normale svar er 
selvfølgelig: penge! Selvfølgelig prøver alle virksomheder 
på at tjene penge, det er klart. Men forskellen er det 
spørgsmål, der kommer lige bagefter: Hvorfor vil du 
gerne tjene penge? Det er ikke, fordi aktionærerne 
kommer til at tjene flere penge, det er forenklet. Men 
hvorfor vil du gerne det? Præcis hvorfor eksisterer du? 
Hvad er formålet med dit liv? Hvis du er et menneske, 
hvorfor lever du så? Hvordan kan du beskrive det? 
Hvordan kan du hjælpe andre mennesker?“ 

„Her i Latinamerika koster en Mac det dobbelte af en 
pc. Hvorfor betaler folk den høje pris? Fordi brandets 
værdier hjælper dem til at definere sig selv. Der er mening 
i brandet – der er et „hvorfor“. Så det er mere emotionelt 
end rationelt. De tilbyder dig noget mere end bare  
produktet. I sidste ende vil folk gerne betale for det.“ 

Jeg sagde, at det er sjovt, at de fleste virksomheder 
tilsyneladende er bange for at tale om deres drøm. De 
gemmer sig og bruger ord som „mission“ og „vision“.

Professor Rodrigues nikkede. „Det er et problem, 
som virksomheder har i dag. Konceptet mission/vision 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-36- -36-

er meget stærkt, men det har mistet sin virkelige værdi. 
Det er blevet en kilde til uro og bekymring på direktørens 
kontor. Det er kun ord. Det var stærkt engang, men så 
satte man det ind i en smuk ramme, og nu repræsenterer 
det ikke længere det, virksomheden er, og kan ikke bru-
ges som rettesnor for deres beslutninger. Det er trist, 
fordi konceptet mission/vision er meget stærkt og ikke 
nødvendigvis forældet. Men mission og vision er nødt 
til at være det, der var hensigten til at begynde med.“

„Det er afgørende for enhver virksomhed at have 
sådan en mission eller vision. Du kan kalde det, hvad du 
vil: Nogle kalder det brandets essens, andre kalder det 
virksomhedens DNA. Men det er noget, man er nødt til 
virkelig at tro på; det kan ikke blot bestå af fancy ord i 
en fancy ramme. Hvad mange virksomheder ikke forstår, 
er, at de har slogans og andre former for annoncering, 
og de har måske missionen/visionen, men det er ikke  
noget, der hjælper dem med at tage beslutninger. For at 
give mening må deres mission/vision netop gøre det: 
hjælpe virksomheden med at beslutte, hvad de skal bruge 
deres penge på, og hvad de ikke skal bruge penge på.“
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Menneskeliggørelse af virksomheder

„Hvis jeg siger, at vi skal menneskeliggøre business, 
hvad svarer du så?“ spurgte jeg.

„Menneskeliggørelse betyder bare, at brandet og virk-
somhederne smider masken,“ sagde professor Rodrigues. 
„Menneskeliggørelse er noget, som er naturligt knyttet 
til den eksponering, vi står over for i dag.“

„Jeg bruger også en anden metafor: Før i tiden, når 
folk tog på restaurant, sad de ved et bord og spiste deres 
mad. Køkkenet var gemt væk. Nu er køkkenet midt i 
restauranten. Vi kan se, hvad kokkene laver, hvordan 
de gør det, og hvor vores mad kommer fra – det er en 
måde at menneskeliggøre restaurantoplevelsen.“

“Menneskeliggørelse betyder, at vi tager vores maske 
af og er oprigtige. Problemet er, at reklamer før i ti-
den hjalp en virksomhed med at skabe en maske. Med 
den maske var der en uigennemsigtig mur mellem  
virkeligheden og det, andre opfattede.“

“Reklamer handlede før i tiden om at skabe opfattelser, 
og de opfattelser udgjorde måske eller måske ikke sand-
heden. I dag har man ikke længere den mur at skjule sig 
bag. Annoncørerne er forvirrede, for tit er virkeligheden 
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ikke så smuk som den virkelighed, de formidler.  
Kommunikationen har ikke længere værdi.“

„Problemet er ikke, at markedsføring har ændret sig. 
Jeg tror i stedet, at virksomhederne er nødt til at ændre 
sig. I fremtiden vil god markedsføring være marketing, 
der fortæller sandheden. Markedsføring vil ændre sig, så 
den ikke længere lyver eller skjuler fejl. Den vil fortælle 
sandheden. Markedsføring bliver gennemsigtig.“

„Hvis du ser på virksomheden som helhed, er  
traditionel markedsføring ikke længere vigtig, fordi den 
hverken skaber eller opdigter noget. Det er vigtigere 
at være noget, som er virkeligt, end at kommunikere  
noget, man ikke er.“

Spørgsmålet om penge

Jeg bad professor Rodrigues gå tilbage til sine studerende 
og spørgsmålet om, hvorfor vi er i business. „Det ser 
ud til, at topledelserne er besatte af at fokusere på det 
økonomiske aspekt af virksomheden og har en tendens 
til at glemme, hvorfor de overhovedet gik i gang.“

“Du kan ikke se bort fra, at du er nødt til at tjene 
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penge, fordi det er essensen. Jeg siger ikke, at alle  
virksomheder skal blive NGO’er. Men i sidste ende er 
det sådan, at hvis du kun tænker på de penge, du tjener, 
så sælger eller leverer du en ydelse til pengene og ikke 
til de personer, som giver dig pengene. Det faktum, at 
folk betaler dig, er en kompliment for noget, som du 
hjælper dem med. Og hvis du leverer noget, som enten 
er rationelt eller følelsesmæssigt stærkt nok, giver de dig 
penge. De vil betale dig.“

„Penge er en konsekvens af at drive virksomhed godt. 
Det er ikke essensen af det. Hvis man kun fokuserer på 
omkostningerne og de finansielle aspekter, er det ikke 
bæredygtigt i det lange løb. Selvfølgelig er det let at  
fokusere på at nå sit mål for dette kvartal og så tage en 
række dårlige beslutninger for at tjene penge hurtigt. 
Men til hvilken pris? Det er ikke bæredygtigt.“

“Hvis du derimod ved, hvad essensen af din virk-
somhed er, og du ved, at du løser problemer og leverer 
gode ting eller lever op til forventningerne, så er din 
forretningsmodel bæredygtig. Penge er en konsekvens 
af det, og det er behageligt. Du arbejder, fordi du kan se 
den værdi, du skaber for folk. Du skaber følelser – det 
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kan være glæde eller andre positive følelser – og så ska-
ber du en god cirkel, hvor du ønsker at gøre det bedre, 
og du ønsker at gøre mere. 

Penge er konsekvensen af dit veludførte arbejde.“
Jeg begyndte at fortælle professor Rodrigues om en  

tøjbutik i USA. Deres salg gik ikke særlig godt, og salgs-
chefen besluttede at lave en salgskonkurrence for at se, 
hvem der kunne sælge mest. Men en af medarbejderne 
følte sig ikke motiveret af konkurrencen. I stedet for at 
være den bedste sælger besluttede hun på egen hånd at 
være den, der leverede den bedste service og skabte den 
bedste kundeoplevelse. For hende betød det ikke noget, 
hvor lang tid hun brugte på at hjælpe og vejlede sine 
kunder. Hendes kolleger havde derimod ikke tid til det 
– de havde travlt med at prøve at sælge så meget som 
muligt. Men hvem endte så med at være den sælger, 
der solgte mest? Det gjorde selvfølgelig den kvinde, der  
besluttede sig for at give den bedste kundeoplevelse. 
Sommetider får vores forskruede tankegang os til at 
vende tingene på hovedet. 

„Historien illustrerer, at markedsføring i fremtiden 
ikke længere vil være en del af virksomheden,“ svarede 
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han. „Den vil være virksomheden selv. Jeg tror ikke, vi vil 
se markedsføringsafdelinger i virksomhederne længere. 
Virksomheden vil være markedsføringen, for man kan 
kun kommunikere det, man faktisk er.“

„Virksomhedernes administration og marketingafdeling 
er nødt til at fusionere. Spørgsmålet er, hvordan man kan 
afbalancere de økonomiske resultater, man skal forsøge 
at skabe, samtidig med at man gør tingene på den måde, 
som forventes af publikum – eller „gæsterne“, som vi 
siger her hos Disney. Så i fremtiden vil markedsføring 
ikke bare formidle, hvad man gør – markedsføring 
vil handle om at gøre positive ting i stedet for blot at 
formidle dem. Det er en helt ny tankegang.“

Det var ved at være sent, og professor Rodrigues 
skulle i gang med at forberede sin næste lektion. Han 
sagde farvel til mig, og jeg forlod hans kontor for at 
reflektere over det, vi havde talt om. 

På motorvejen kunne jeg se resultaterne af den byplan-
lægning, der var stoppet tilbage i 1980’erne. For at 
bygge en motorvej havde man ledt floden, der dengang 
gennemskar torvet Vale do Anhangabaú, gennem en 
betontunnel, og ligesom i så mange andre BRIK-lande 
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resulterede den hurtige udvikling i en bystruktur med 
et tilfældigt præg.

Jeg betalte for taxaturen og begyndte at gå ind imod 
centrum, der i São Paulo kaldes for Central Zone.  
Området huser mange vigtige turistmål af historisk 
interesse.

São Paulos voldsomme trafik har drevet mennesker 
og virksomheder ud af byens centrum, hvor de har 
efterladt tomme bygninger, lagersalg og parkerings-
pladser. 

Byens hovedtorv ligger ved en motorvej og krydses af 
fodgængere, der bare skynder sig forbi. Intet lokker folk 
ned til torvet. Det er nedslidt, og der er ingen steder at 
sidde og kun meget lidt at glæde sig over.

Siden 2008 har byens administration og lokalbe-
folkning arbejdet for at give nyt liv til det område, der 
blev ødelagt som følge af byfornyelsen. De bruger det 
danske arkitektfirma Gehl Architects. Firmaet har base 
i København, Danmark, og rådgiver om byudvikling 
og byarkitektur.  

Gehl Architects blev grundlagt i år 2000 af arkitekt 
Helle Søholt og professor Jan Gehl. Virksomheden  
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arbejder med globale trends og fokuserer på individet og 
den menneskelige dimension – det handler om byggeriets 
effekt på aktivitetsmønstre og interaktionen mellem 
mennesker. 

Pointen er, at det ikke er bygningens – eller virksom-
hedens – facade, der er vigtig. Måske kunne facaden –  
eller markedsføringen – før i tiden imponere folk. Sådan 
er det ikke længere. Gennemsigtighed gør facaden til 
en illusion.

Det er essensen selv, og hvor godt den virker for  
mennesker, der tæller. Det er noget, som er skabt af 
mennesker for mennesker. 

En by udgøres ikke af bygninger. En virksomhed 
udgøres ikke af reklamer. 

Gennemsigtighed gør dig nøgen. En virksomhed og 
dens markedsføring bør være uadskilleligt sammen-
knyttede.
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Kapitel 3

Frankensteins monster på  

jagt efter kærligheden 

Efter mit møde med professor Rodrigues var jeg ivrig efter 
at møde menneskene bag reklameskiltene – dem, der fik 
tingene til at ske i reklameverdenen. Jeg kontaktede en 
journalist for at få kontakt til nogle af disse mennesker, 
og den rigtige person indvilligede i at stille op til et  
interview. Snart sad jeg i receptionen i São Paulos afdeling 
af Saatchi & Saatchi, det mest kendte reklamebureau 
nogensinde, og ventede på at gennemføre mit interview. 
Miljøet var glat, hvidt og køligt – ligesom et tredimen-
sionelt maleri af Mondrian. Det fortalte om effektivitet, 
retlinede visioner og et fravær af distraherende elementer. 
Det eneste farveindslag var et stort modernistisk maleri, 
der dækkede den ene væg. Maleriet viste to personer, der 
afslappet poserede på en frodig, grøn baggrund.
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Saatchi & Saatchi er et af verdens førende reklame-
bureauer med 140 afdelinger i 76 lande – det virkede 
som det rigtige sted at lede efter nye svar. Saatchi & 
Saatchi repræsenterer om nogen reklamebranchen, og 
jeg var spændt på at høre om deres tanker.

Især fordi meget er sket siden de gode dage tilbage i 
firserne.

Bureauet blev grundlagt i 1970 af brødrene Charles, 
der er kunstsamler, og Maurice (nu lord Saatchi). 
Saatchi & Saatchi skabte blandt andet kampagnen  
„Labour Isn’t Working“ for det britiske konservative 
parti forud for parlamentsvalget i 1979, og de har  
løbende lavet kampagner for British Airways.

Bureauets arbejde blev dengang betragtet som bane-
brydende kreativt og modigt. Brødrene Saatchi udvidede 
hurtigt virksomheden ved at købe andre virksomheder. 
Målet var at blive verdens største reklamebureau.  
Strategien lykkedes, men den var også årsag til stor uro.

I 1997 droppede Saatchi & Saatchi officielt ordet  
„Advertising“ i sit navn, og den nye administrerende 
direktør, Kevin Roberts, forvandlede Saatchi & Saatchi 
til en idéskabende virksomhed og blev ophavsmand 
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til „lovemarkfilosofien“. Det blev mødt med skepsis i 
reklameverdenen – det så ud, som om det, nogle ville 
have kaldt „reklamemonstret“, var ved at forelske sig.

Lovemarks

Lovemarks var et marketingkoncept, der skulle erstatte 
idéen om brands. Kevin Robert præsenterede idéen for 
første gang i 2004 i en bog med samme navn. I bogen 
hævdede Roberts: „Brands er ved at løbe tør for benzin.“ 
Han mente, at „kærlighed“ var det, der kunne redde 
brands. Roberts spurgte: “Hvad skaber loyalitet, der går 
ud over al forstand? Hvad gør en sand, stor kærlighed 
til noget særligt?“

Ifølge Robert består lovemarks af disse hovedingre-
dienser: 

Mystik – store historier: fortid, nutid og fremtid; 
knytter an til drømme, myter og ikoner; samt inspiration.

Sensualitet – lyd, syn, lugt, berøring og smag.
Intimitet – forpligtelse, empati og passion.
Roberts forklarede, at ordinære produkter er varer, der 

hverken aftvinger kærlighed eller respekt. Modeluner 
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fremkalder måske kærlighed, men uden respekt er 
den kærlighed kun midlertidig forelskelse. Brands kan  
tiltrække sig varig respekt, men ikke nødvendigvis 
kærlighed. 

Lovemarks aftvinger både respekt og kærlighed, som 
opnås gennem en treenighed af mystik, sensualitet og 
intimitet. 

For at et brand kan kategoriseres som et lovemark, 
skal det skabe loyalitet ud over al fornuft igennem  
emotionelle associationer, der genererer mest mulig 
kærlighed og respekt for brandet.

I dagens marketingverden er der masser af brands, 
som lægger lovemark-konceptet til grund for deres mar-
kedsføringsstrategier, bl.a. Coca-Cola Company, hvis 
tv-reklamer fokuserer på at skabe følelser hos seerne.

Victor

Jeg havde ikke ventet længe i den kølige hvide reception, 
før Victor – som er strategisk direktør for Saatchi & 
Saatchi i Brasilien – kom ud og hilste på. Han sagde, at 
han hellere ville tale udenfor, så vi forlod hans kontor, 
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og snart spadserede vi gennem den smukke og enorme 
Parque de Ibirapuera. Her i São Paulos sidestykke til 
Central Park kan folk gå ad stierne langs idylliske laguner 
eller leje en cykel og køre på brolagte stier.

Mens vi gik, indledte jeg min samtale med Victor. 
Jeg spurgte til forbuddet mod reklameskilte i São Paulo. 
 „I dag er vi faktisk ret ligeglade med forbuddet,“ 

svarede han nøgternt. „Vi snakker ikke så meget om det 
mere. Da det skete, var det naturligvis et alvorligt slag. 
Mange talte om det. Men ikke engang reklamefolk taler 
om det mere.“

„Vores forretningsmodel blev implementeret i halv-
tredserne, og den har ikke ændret sig de sidste tres 
år. Selve arbejdet har derimod ændret sig meget med  
hensyn til, hvilke medier vi bruger, teknologien,  
netværket, og hvad folk ønsker af deres liv. Hvis man 
sammenligner med den yngre generation, Generation 
Y (også kaldet Generation Millenium), er det noget 
helt andet. For os har det været nødvendigt at skabe  
lovemarks, ikke på grund af konkurrencen, men fordi 
folk ikke længere interesserer sig for brands. De interes-
serer sig kun for sig selv.“
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„Det er på en måde klichéagtigt, men den yngre 
generation vil bare gerne være glade. De unge vil ikke 
følge et idol. De har personlige idoler, for eksempel en 
ven, der har et band, de elsker. Bandet sælger måske 
kun sin musik til ti personer, men de ti personer elsker 
bandet, og de er ligeglade med berømte sangere som 
Bono fra U2. De er vores idoler.“ 

Victor lo og mindede mig om, at jeg ikke længere 
var i tyverne. „Brands har mindre betydning for dem, 
fordi de ikke følger idoler,“ sagde han. „De følger ikke 
filosofier. Deres filosofi er deres egen filosofi. Det er det, 
der er pointen.“ 

Definitionen af mening

Jeg sagde til Victor, at „mening“ er et ret interessant 
ord at bruge her. „Meaning quotient“ – et begreb, som 
McKinsey har opfundet – handler om, hvordan vi – og 
især den nye generation – jagter mening. Det er, som om 
vi hungrer efter det. Vi kan tilsyneladende ikke komme 
højere op i Maslows behovshierarki. Men hvordan kan 
virksomhederne hjælpe os med at finde mening?
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„Vi må give brands mening,“ sagde Victor, „for  
eksempel sælger Coca-Cola ikke sodavand. De sælger 
glæde. Virgin sælger ikke flybilletter. De sælger frihed. 
De dybere betydninger rækker ud over sprog eller kul-
tur. De er verdensomspændende.“

„Lad os for eksempel sige, at Samsung er den første 
virksomhed, der har en bestemt slags tv. Jeg går nu  
igennem elektronikafdelingen til LG's stand, hvor de 
også fortæller mig, at at de er de første, der har den slags tv. 
Det er jo ikke det, kampen handler om. Kampen hand-
ler om mening. Hvorfor skal jeg købe et Samsung i stedet 
for et LG-tv? Det er samme teknologi, sandsynligvis lavet 
på samme fabrik. Hvis du ikke kan skabe mening for 
folk, og hvis du ikke repræsenterer værdier, de kan 
genkende, har du altså ikke en chance.“

 „Værdi er mening. Et klassisk eksempel er Microsoft 
versus Apple. Man kan sige, at Microsoft er et fantastisk 
brand, men Apple er et lovemark. Det kan noget mere. 
Det er en slags bevægelse.“

„Apple sælger ikke produkter. De udfordrer status 
quo. Det er det, Apple handler om. Og forresten sælger 
de også computere.“
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Men udfordrer Apple virkelig stadig status quo? Apple 
havde tidligere en position som underdog med en 
markedsandel på kun fire procent, men i dag har virk-
somheden en markedsandel på femogtyve procent af 
computer- og tabletmarkedet. Nu hvor virksomheden 
har mistet sin karismatiske leder, der personificerede 
alle dens værdier, vil vi måske se en virksomhed, som får 
behov for at genopfinde sig selv. Værdier er ikke bare en 
etiket, man sætter på sit produkt – det er noget organisk, 
som kræver konstant pleje i en flygtig verden.

   Vores gåtur ledte os hen til restauranten i São Paulos 
Modern Art Museum – MAM, der lå som en perle midt 
i parken. Museet blev grundlagt i 1948 på initiativ 
af Francisco Matarazzo Sobrinho og hans kone, den 
kendte aristokrat og kunstprotektor Yolanda Penteado. 
Det ligger i Ibirapuera Park og er inspireret af Museum 
of Modern Art (MoMA) i New York. Da MAM blev 
opført, var det et af de første steder i Brasilien, som var 
dedikeret til moderne kunst. 

Vi fortsatte med at snakke, mens vi spiste frokost.
„Tag den her restaurant, for eksempel,“ sagde Victor. 

„Meningen med den ligger måske ikke i, at den vil for-
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andre verden. Meningen ligger i, at de serverer den bedste 
mad, de kan lave, til den bedste pris, de kan tilbyde, 
og sørger for, at folk har en god oplevelse, mens de spiser.

Det er enkelt, men alligevel er der mange restauranter, 
man forlader med en dårlig oplevelse – som om folkene 
der ikke interesserer sig for dig. Man kan smage det, når 
folk har tilberedt maden med kærlighed.“

Menneskelige værdier

„Vi er nødt til at finde en menneskelig værdi, der kan 
udtrykkes i en reklame i flere lande,“ fortsatte Victor, 
„og det er svært. Det er rigtig svært – for du kan lave 
en liste over mange brands, som har samme værdier og 
samme målmarked. Hvordan gør man så det ene brand 
mere tiltrækkende end det andet? De har samme værdier 
og samme betydning i folks liv.

Det er svært, rigtig svært, og det er den udfordring, 
mange brands står over for. Jeg arbejdede for et kæmpe 
brand her. Det er det største ølbrand i Brasilien … “

Mens han talte, undrede jeg mig over, hvor meget 
Victor stadig talte om reklamer og brands, selvom 
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Saatchi & Saatchi gerne vil være kendt som et idébureau, 
der skaber lovemarks, ikke som et reklamebureau, der 
arbejder for brands. Men han talte samtidig også om 
værdier og mening. Jeg fornemmede, at han prøvede at 
løse nutidens problemer med fortidens løsninger.

“Tag nu Guaraná Antarctica. Det er et meget brasiliansk 
brand. Jeg kan nævne tre brasilianske brands, som er 
kendt over hele verden, eller som brasilianerne genkender 
som rigtige brasilianske brands, og det er et af dem. 
Men det er et karaktertræk, ikke virkelig værdi. At være 
brasiliansk er et karaktertræk. At være naturlig er et  
karaktertræk. At være fra Amazonas og at bruge  
guaranafrugterne fra Amazonas – det er et karaktertræk. 

„Problemet er, at brandet mangler mening. Folk  
drikker det, men når de står over for valget mellem 
brandsene Coca-Cola og Guaraná Antarctica, ikke  
sodavandene, så foretrækker de Coca-Cola fremfor 
Guaraná. Det er sådan, fordi Coca-Cola har masser af 
mening. Det er grunden til, at Coca-Cola sidder på 
halvtreds procent af markedet, og Guaraná sidder på ti 
procent. Det handler ikke om virksomheden, for de kan 
have samme logistik og de samme fantastiske ansatte. 
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Det handler om, at Guaraná Antarctica ikke kan hamle 
op med den mening, der er i Coca-Cola. Guaraná  
Antarctica kan have billige priser, god logistik og gode 
erhvervsforbindelser, men når det kommer til stykket, vil 
supermarkederne hellere sælge Coca-Cola end Guaraná. 
Ikke fordi folk foretrækker drikken i sig selv – men fordi 
de foretrækker brandet.“

„Jeg kan fortælle alt det, fordi jeg har arbejdet for det 
brand i fire år, så jeg ved, hvad jeg taler om. Guaranás 
budskab er: Vi er naturlige, vi er forfriskende, vi er for de 
unge, og vi er fra Amazonas. Men Coca-Cola siger kun et 
ord: glæde. Det er stærkere end at være naturlig. Hvad vil 
du helst have, et naturligt liv eller et lykkeligt liv?“

Det var en rigtig god pointe, som ikke kun gælder, 
når man sælger sodavand. Som professor Rodrigues 
havde påpeget, er følelser også vigtige, når virksomheder 
sælger til andre virksomheder. 

Så hvorfor kan Guaraná ikke blive markedets fø- 
rende brand? 

„Hvis jeg lover folk glæde,“ sagde Victor, „vil det kun 
forstærke det, Coca-Cola siger. Det bliver svært at slå Co-
ca-Cola ved at bruge det samme sprog, som de bruger.“
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Så man er altså nødt til at finde noget, som er endnu 
bedre end det, Coca-Cola har?

„Ja. Det gør Pepsi. De taler om at være den næste 
generation.“ 

Det syntes jeg var meget interessant. 
Jeg spurgte: „Hvad med McDonald’s, de promoverer 

jo også sig selv som den glade restaurant? Man kan 
få et happy meal, ligesom Coca-Cola sælger glæde. 
Jeg ved ikke med Brasilien, men især i Danmark og USA 
har kunderne nye værdier. De vil leve sundt, og alle ved, 
at McDonald’s er usund mad.“

„Ja, også i Brasilien,“ sagde Victor. „Ikke i samme grad, 
men det er derfor, de lige nu tilbyder forskelligemåltider. 
For eksempel har de i Brasilienen meget populær ret med 
ris, bønner og oksekød, kylling eller laks. Det er meget 
populært. Og det sælger de på Mc-Donald’s. Det er ikke 
fastfood; det er rigtig mad, ligesom derhjemme. De for-
søger at genopfinde virksomheden. På deres skilte plejede 
der at stå: McDonald’s Hamburgers.Nu står der bare 
McDonald’s.For de sælger stadig hamburgere, pomfritter 
og alt det der kyllingenoget.“

„Er det måske sådan,“ spurgte jeg, „at det høje  
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uddannelsesniveau, gennemsigtigheden, gør det sværere 
og sværere at sælge junk food? Nu kan vi pludselig sige: 
Hov, det er et dårligt produkt.“
„Jeg har to børn,“ sagde Victor. „Vi har aldrig været 
på McDonald’s med dem, fordi jeg ikke mener, det er 
sundt for dem. Jeg har valgt at gøre det på den måde, 
mens de er små, fordi det giver dem en chance for at 
leve sundt, når de bliver unge. Det betyder ikke, at 
mine unger aldrig kommer til at drikke sodavand eller 
spise hamburgere. Det gør jeg sommetider selv – ikke 
tit, men jeg gør det – men det betyder, at det bliver 
nemmere for dem at stå imod, selv når alle deres venner 
spiser pomfritter og Big Macs. Den slags mad vil virke 
mærkelig for dem, og den vil ikke smage særlig godt.

Jeg mener, at uddannelse er nøglen. Uvidenhed gør det 
ganske enkelt nemmere at påvirke og manipulere folk.“ 

Er det virkelig noget nyt?

Victor var en meget sympatisk fyr. Men mens han snak-
kede videre, tænkte jeg på, at jeg faktisk ikke rigtig kunne 
se forbindelsen mellem det arbejde, Victor og hans team i 
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São Paulo laver, og Saatchi & Saatchis administrerende 
direktør Kevin Roberts’ påstand om, at marketing er død. 

Det lød besnærende, at Saatchi & Saatchi havde  
udviklet sig fra et „reklamebureau“ til et „idébureau“, 
men det mindede mig også lidt som eventyret om kejse-
rens nye klæder eller idéen om gammel vin på nye flasker.

Måske var det hype fra reklamebranchen. 
Deres „idé“ til ølbrandet Skols Gringo Your Sel-

fie-kampagne handlede om, at brasilianerne skulle tage 
selfies sammen med turisterne. 

Til Nissin, der producerer nudler, er de kommet med 
en idé til, hvordan man kan koge nudler i det ydre rum. 
En ubemandet raket skal medbringe en kapsel, som er 
designet til at transportere ingredienserne i den franske 
kok Emmanuel Bassoleils opskrift op i over hundrede 
kilometers højde. Idéen er, at nudlerne når kogepunk-
tet, når kapslen passerer gennem mesosfæren på vej 
tilbage til Jorden. (Mesosfæren er den del af Jordens at-
mosfære, som blandt andet gør, at meteorer brænder op 
– og nu også får rumnudler til at koge!) Raketfarten er 
planlagt til januar 2015 som en fejring af Nissin Miojo 
Lámens 50-årsdag i Brasilien.
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At skyde en raket ud i mesosfæren for at koge nudler 
og dermed ændre kogekunstens historie for evigt lyder 
måske innovativt – men det kunne også lyde som en 
billig ny gimmick uden virkelig substans, som bare 
skal fange folks opmærksomhed. Nogle af reklame-
branchens største initiativer – lige fra Edward Ber-
nays’ „frihedsfakler“ til Saatchi & Saatchis endeløse 
reklamekampagner – bekræfter den canadiske neurolog 
Donald B. Calnes påstand: „Den grundlæggende forskel 
mellem følelse og fornuft er, at følelse leder til handling, 
mens fornuft leder til konklusioner.“

Det har masser af virksomheder endnu ikke forstået. 
Men alt for ofte har de følelsesladede budskaber ingen 
substans, ingen mening, ingen værdier, og de ender 
med blot at være endnu en måde at bruge massemedierne 
til at forstyrre kunderne. 

Saatchi & Saatchi, som plejede at ruske op i traditi-
onerne i det konservative Storbritannien, er selv blevet 
del af etablissementet. Men Saatchi & Saatchi er bare et 
af mange traditionelle reklamebureauer, som er nødt til 
at genopfinde sig selv. Mange af dem bløder eller lukker, 
fordi tiderne har ændret sig. Nogle har forsøgt sig i den 
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digitale verden, men har ikke formået at lave andet end 
støj. Deres Facebookannoncer er ofte bare fysiske rekla-
meskilte, der er konverteret til internettet.

Jeg forlod Victor i byparkens fredelige omgivelser og 
gik tilbage til den kaotiske by. Måske fik den grønne park 
byen til at se smukkere ud, men skønheden blev overdøvet 
af resten af byen, som ikke var andet end beton og  
forurening. Måske var det reklamebranchens natur, at 
den blot gav sine klienter en flot maske på, men ikke for 
alvor formåede at ændre noget. Reklamefolkene forsøgte 
at gøre deres klienter til de største, ikke de bedste, på 
markedet, og der er stor forskel på de to tilgange.

Mens jeg begyndte at gå gennem gaderne, spekulerede 
jeg over, hvor jeg skulle gå hen.

Jeg følte, jeg var kommet til en blind vej i São Paulos 
labyrint. Nu hvor jeg havde talt med professor Rodrigues 
og bureauet, var det tid til at finde en virksomhed.
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Kapitel 4

Nøglen til denne virksomhed er 

personlige relationer

I begyndelsen var jeg skeptisk. Selvom forbuddet mod 
reklameskilte i São Paulo var et interessant eksperi-
ment, var jeg stadig usikker på, om jeg kunne finde en 
virksomhed, som resten af verden kunne lære noget af.

En journalist i mit netværk insisterede på, at jeg skulle 
besøge en virksomhed i Alphaville, en af São Paulos 
forstæder. Det lød som navnet på en koloni på Mars. 
Måske var det passende, for når alt kommer til alt, har 
Brasilien – modsat Europa – næsten ingen fortid, kun 
fremtid. Det gør det umuligt at gå tilbage i tiden og søge 
efter løsninger, som alligevel tit er forældede i forhold 
til morgendagens udfordringer.

Fordelen ved at være afskåret fra fortiden er, at det kan 
skabe nytænkning.

Selv Brasiliens hovedstad er kun halvtreds år gammel. 
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Byen er opbygget fra bunden. Brasilia er ikke bare en 
planlagt storby; det er en planlagt hovedstad. I 1960  
afløste Brasilia Rio de Janeiro som Brasiliens regeringsby. 
Kun fem år tidligere havde området lignet en ørken 
uden mennesker, vand og kun få dyr og planter. 

I slutningen af det tyvende århundrede var Brasilia 
den største by i verden, som ikke havde eksisteret ved 
århundredets begyndelse.

Alphaville

Jeg var på vej til en lige så planlagt by, omend meget 
mindre end Brasilia. Alphaville blev opført af et bygge-
firma i halvfjerdserne, fordi megabyen São Paulo var be-
gyndt at lide under stigende kriminalitetsrater, flere tra-
fikpropper og andre problemer, der er kendetegnende 
for en storby. Derfor blev det populært både blandt 
fremsynede industrielle og kommercielle foretagen-
der og byens velstående øvre middelklasse at flytte til 
forstæderne.

I dag består Alphavilla af 33 indhegnede områder 
med over 20.000 beboere. Forretningsområdet er nu en 
lille by med over 2.000 virksomheder og elleve skoler 
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og universiteter, hvor der dagligt færdes over 150.000 
mennesker.

Mine første forestillinger om Alphavilla handlede om 
filmen af samme navn. Alphaville: une étrange aventure 
de Lemmy Caution er en sort-hvid fransk science ficti-
on-film fra 1965 instrueret af Jean-Luc Goddard, som 
jeg havde set nogle år forinden. Filmen kombinerer  
dystopisk science fiction med film noir, og den er optaget 
på location i Paris. I aftenmørket forvandles hovedstadens 
gader til Alphaville, og bykernen er præget af moderni-
stiske bygninger af glas og beton (som i 1965 var et nyt 
og ukendt arkitektonisk fænomen).

Filmen handler om et samfund, hvor de mennesker, 
som viser tegn på følelser, afhentes, forhøres og henrettes. 
Det minder om den virksomhedskultur, man finder i 
mange virksomheder. Det handler alt sammen om profit. 
Når man taler med de mennesker, der arbejder der – og 
forventer at modtage en service – er det som at tale med 
en computer. Individet som forestilling, det personlige 
forhold, er blevet knust under virksomhedens profitop-
timerende maskine.
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Eloi og Flytour

Den virksomhed, jeg besøgte i virkelighedens Alphaville, 
hedder Flytour og er rejseagent for både virksomheder og 
private kunder. De 2.300 ansatte arrangerer forretnings-
rejser for større virksomheder som IBM og Microsoft.

Selvom Flytour er en større virksomhed, minder deres 
campus kun meget lidt om en virksomhed. Jeg havde 
det, som om jeg var trådt ind i en forlystelsespark, ikke et 
kontorkompleks. Stedet var virkelig bygget af mennesker 
til mennesker. Jeg følte mig hjemme der – i modsætning 
til utallige andre kontorer, jeg havde besøgt, som i bedste 
fald var bygget af gode arkitekter og i værste fald ligne-
de intetsigende kasser.

Jeg blev tilbudt en kop kaffe i deres kantine, hvor 
jeg blev overrasket over at se en kopi af en haj i virkelig 
størrelse ligesom den i Dødens Gab, der så ud, som om 
den var på vej ned gennem loftet. „Hvorfor?“ spurgte 
jeg det PR-team, der viste mig rundt.

„Det er en metafor for vores konkurrenter,“ sagde de. 
„Vi klarer os rigtig godt, og når vi nyder den gode mad i 
kantinen, der ellers er flot dekoreret, er det let at glemme, 
at vi ikke svømmer alene rundt i et hav af muligheder. 
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Der er konkurrenter, og man skal være forberedt på at 
møde dem.“

Sikke en god måde at modvirke magelighed, tænkte 
jeg. Man kan enten sige noget – eller vise det. Og jeg 
er sikker på, at alle, der har spist i kantinen, tydeligt 
husker hajen.

Det næste, der overraskede mig, var en pool med et 
springvand og en græsk statue omkranset af en smuk 
grøn plæne.

De har endda bygget deres eget fyrtårn, som hæver 
sig over bygningerne, der står i skyggen af en række  
palmetræer. PR-folkene havde givet mig et tip om, at det 
ikke var noget tilfældigt valg, og jeg reflekterede over 
det som symbol på en virksomhed, som går forrest, viser 
vejen og sikrer, at folk undgår de forhindringer, der 
venter forude. Budskabet er, at der ikke er nogen grund 
til at være bange. Det er et hovedkvarter, der fortæller 
historier, uanset hvor man går hen.

Jeg mødtes med Eloi, virksomhedens marketingdi-
rektør. Han er også søn af grundlæggeren, som bærer 
samme navn, det udtales bare lidt anderledes. Måske 
ønskede Elois far virkelig, at hans efterkommere ville 
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føre arven videre, længe efter at han selv var gået bort.
Eloi overraskede mig ved at indlede samtalen med at 

vise mig en farverig plakat med en tegning af virksom-
hedens grundlægger, der sad i en lille båd og fiskede. 
Hans fiskesnøre formede en fejende S-kurve mod den 
klare blå himmel.

S-kurven dannede en tidslinje, der begyndte i 1974 
og fortsatte til sidste stop i „Futuro: 2014 a 2018.“ 

Yderst til venstre i billedet stod virksomhedens fyrtårn 
på et klippefremspring.

Scenen symboliserede hele virksomheden. Det rolige 
hav symboliserede mulighederne. Fyren i båden angav 
retningen. Der er altid et sted at rejse hen og et kort, der 
kan vise vejen. Alle de ansatte har samme filosofi og er i 
samme båd – det er en rigtig fin illustration.

Han viste mig også en grafisk plakat med det bra-
silianske flag og nogle geometriske former. Under 
grafikken stod der: „Dette diagram viser vores koncerns 
historie. Flaget viser, at vi er patrioter hele vejen igennem. 
Den største ellipse symboliserer begyndelsen på en 
drøm: en stærk virksomhed. De små ellipser symbolise-
rer den fortsatte udvikling af det, vi har opnået. Fisken 
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repræsenterer vores resultater, og fuglene vores netværks 
enhed og indre ro.“

Jeg spurgte Eloi, om alle de 2.300 ansatte kendte til det.
„Hver og en,“ svarede Eloi. „Alle deltager i vores  

undervisning. Vi har fem klasseværelser. De undervises 
i alle aspekter af vores filosofi og historie.“

„Det er vores DNA. Vi er et selskab, men vi ser ikke 
os selv som et selskab. 

Vi arbejder ud fra den forståelse, at virksomhedens 
vigtigste værdi er vores medarbejdere, og de skal engagere 
sig i filosofien, DNA’et og virksomhedens historie. Det 
er sådan, vi skaber vores virksomhedskultur.“  

Jeg var imponeret. Jeg havde aldrig før set en virksom-
hed med så stærk en fortælling. Hvor ofte stiller ver-
dens virksomhedsledere sig ikke op foran deres ansatte 
og peger på grafer, tal og en endeløs række Power-
Point-slides? Det har længe undret mig, hvordan mange 
virksomheder udefra kan se ud, som om de gør alt det 
rigtige – udelukkende fordi de har købt en masse flotte 
programmer og systemer, som sælges af rådgivere, der 
bruger en masse buzzwords. Det er ikke system, der er 
brug for – det er ånd! 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-69- -69-

Jeg fortalte Eloi, at jeg havde bemærket nogle LEGO- 
klodser, der dannede det årstal, hvor virksomheden var 
grundlagt.

„Ja,“ svarede han. „Jeg elsker også LEGO. Jeg plejede 
at lege med det, da jeg var barn. Derhjemme har vi hele 
vægge med store hylder til LEGO-modeller. Jeg kan 
godt lide historien, fordi LEGO er en familievirksomhed. 
Vi er også en familievirksomhed. Vi har lært meget 
af dem.“

Jeg kom i tanker om en artikel om LEGO, jeg havde 
læst nogle måneder forinden. I modsætning til børsno-
terede virksomheder er denne virksomhed ikke tvunget 
til at fokusere på det korte sigt for at tilfredsstille sine 
investorer. Familievirksomheder kan bedre holde fast i 
deres værdier. Der er intet galt i at tjene penge, men uden 
formål og værdier er det svært at få folk til at dedikere 
sig og skabe noget fantastisk.

Business er personlig

„Nøglen til den her virksomhed er personlige relationer,“ 
sagde Eloi. „Vores kunder stoler på os. Lad os sige, at et par 
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bliver gift og overvejer, hvor de skal tage hen på bryllups- 
rejse. Jeg siger: Tag til det her hotel. Bliv der i tre dage. Brug 
fire dage et andet sted. Lej den her bil. Spis den her mad. 
Besøg den her restaurant. Det er menneske til menneske.“

„Alt for meget business og kundeservice foregår on-
line. Men software kan ikke interagere med mennesker. 
Når man har et problem – hvis man for eksempel ikke 
kan bestille en bestemt flyvetur – hvem kan man så ringe 
til? Vi har brug for rigtige mennesker. Jeg kan godt  
fortælle dig, at det virker. 95 procent af vores kunder 
kommer igen. Forbindelsen er stærk, og de har tillid til 
os. Vi tilpasser os altid til kunden og sørger for, at alle 
føler sig hørt. Vi lader ikke nogen stå i lufthavnen. Hvis 
man har et problem, hvis man er kommet for sent, så 
finder vi en anden afgang. Vi skal have det til at fungere. 
Vi ved jo aldrig, hvem det er, der kommer for sent. En 
administrerende direktør eller en sælger? Vi behandler 
alle ens.“

„Det er ikke brandet, der sælger. Det er mund til 
mund. Forretningsmanden ser for eksempel efter samme 
ydelse – flyafgange – og alle udgifter dækkes af virk-
somheden. Lad os sige, at du planlægger at rejse sammen 
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med et andet firma, og din ven siger til dig: Jeg fore-
trækker at rejse med Flytour. Virkelig? Hvorfor? Og  
sådan starter samtalen. De fleste af vores kunder kom-
mer på anbefaling fra deres kolleger.“ 

Jeg forsøgte at presse Eloi for at se, om det virkelig 
var sandt. Var det alt sammen mund til mund? Eloi 
fortalte, at de faktisk ikke markedsfører sig over for  
erhvervskunder, men for at nå ud til privatkunder an-
vender de traditionel markedsføring. Jeg var også nødt 
til at forstå, sagde han, at Brasilien er et land, hvor mange 
mennesker ikke engang kan læse.

„I den her branche,“ sagde han, „er det ikke reklamen, 
der vinder. Det er ikke markedsføringsbrandet.“

„Hvis man kun ser på prisen – og man så ser et billede, 
for eksempel en reklame – er det meget svært at vurdere, 
hvad det er, man køber. Det er som at gå hen til en  
bilforhandler for at købe den billigste bil. Når man 
kommer derhen og ser forskellen på de forskellige 
bilmodeller, alle sammen fra samme forhandler, så  
siger man: Det er den, jeg vil have. Jeg er ikke længere  
interesseret i den der. Kan du se, hvad jeg mener? Man 
kan godt se forskel.“
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Sælg ikke på pris alene 

„Jeg tror ikke på, at man kan sælge udelukkende ved at 
fremhæve prisen. Hvis man kun fokuserer på prisen, 
kan man ikke skabe et kundeforhold. Så har man solgt 
sig selv for hurtige penge.“

„Konkurrenten er muligvis billigere, men folk tænker 
også på kvaliteten. Er det et godt sted at købe noget, 
bare fordi det er billigere? Vil jeg fortryde det, hvis jeg 
køber det her? Vi gør os den slags tanker om kvalitet. 
Man får, hvad man betaler for. God kvalitet og service 
har en pris.“

Det var, som om han læste op af en undersøgelse la-
vet af Rockefeller Institute/Tarp Studies om, hvorfor folk 
vælger én virksomhed fremfor en anden. Overraskende 
nok handler det kun i ni procent af tilfældene om prisen. 
I 68 procent af tilfældene handler det om mangel på 
dialog og kommunikation. 

„Vi lavede en interessant video for to år siden,“ sagde 
Eloi. „Min bror havde ansvaret for markedsføringen. 
Hvilke udfordringer har ham, som rejser meget? Når 
han er hjemme, har hverdagen en fast rytme, men så 
skal han af sted på forretningsrejse. Det er hårdt. Han 
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skal rejse fra sine små børn derhjemme. Han skal nå 
et fly. Han skal bekymre sig om, om mødet går godt.  
Videoen viser, hvor godt man bliver behandlet, når 
man rejser, så man ikke behøver bekymre sig. Så kan 
man nøjes med at koncentrere sig om det, der virkelig 
betyder noget, nemlig familien og det at skabe en god 
virksomhed. Flytour tager sig godt af dig, når du rejser, 
så du kan tage dig af det, der er vigtigt for dig. Det 
skaber en meget stærk følelse, og den har stor værdi i 
erhvervslivet.“

„Vi har også en app med kort og information om 
rejsemålet. Hvis man for eksempel skal til en destination 
som Hotel Meliá, og man skriver „destination“, viser den 
vejen til hotellet. Det er en fantastisk service. Det handler 
alt sammen om at komme med nyheder og smartere  
måder at hjælpe kunderne og gøre deres liv nemmere.“

„Hvis jeg yder en fantastisk service, vil folk tale om 
det. Jeg behøver ikke annoncere i medierne. De vil sælge 
det for mig. Kunden vil sige: ’Ja, jeg købte produktet der, 
og jeg fik en fantastisk service, så du kan stole på dem,’ 
og så vil man selv prøve det, fordi man har fået det råd 
af nogen, man stoler på.“
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„Det er den bedste markedsføring af virksomheder, 
der findes. Det handler om relationer. Jeg vil mene, at 
fremtiden ligger i relationer. Med en god relation er det 
også lettere at krydssælge, sælge mere og lave eftersalg. 
Men krydssalg, mersalg og eftersalg skal ses som en ser-
vice.“

Jeg elsker, når virksomheder kan redefinere deres salg 
og markedsføring. Hvorfor ikke gøre markedsføring til 
en service?

„Vi spørger: ’Hvordan var flyveturen? Var alt, som 
det skulle være? Havde du en god ferie? Hvor vil du 
gerne hen næste år?“

„Vi giver gode råd. Vores folk arbejder videre efter 
salget. Det er faktisk det, der sker efter salget, der er 
vigtigt, ikke det første salg. Men mange virksomheder 
sælger noget, og så bekymrer de sig pludselig ikke om 
kunden længere. ’Jeg har allerede solgt dig det der,’ siger 
de. ’Jeg behøver ikke bekymre mig om dig. Du har  
allerede købt det.’“

Jeg bemærkede, at den attitude ofte skyldes ineffektive 
incitamentsprogrammer i virksomeden. Hvis sælgerne 
får en bonus, hver gang de skaffer en ny kunde, er det 
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det, de fokuserer på. Og så bekymrer de sig ikke om 
gamle kunder. Vi er nødt til at se virksomheden som 
relationsbaseret og ikke transaktionsbaseret. Det koster 
noget at skaffe en ny kunde, og kunden bliver typisk 
først profitabel for viksomheden, når der er gået to  
eller tre år.

„Lad være med at sælge folk et produkt,“ fortsatte 
Eloi. „Hjælp dem. Begynd at lytte til dem. Du skal sidde 
og tale med dem og forstå, hvilken situation de står i. 
Så kan du hjælpe dem bedst muligt. Men for at gøre 
det har du brug for uddannet personale. Forestil dig, at 
jeg havde en medarbejder, der aldrig havde skullet nå 
et fly? Hvordan kan sådan en medarbejder sælge noget 
til – eller hjælpe – en kunde, som skal ud at flyve? Deres 
opgave er at sælge noget, men de ved ikke, hvad du taler 
om. Hvordan kan man det? Hvordan kan man tale om 
et produkt, hvis man aldrig selv har prøvet det?“

„Vores ansatte bliver rigtig glade, når vi lærer dem at 
tale om et produkt eller et land eller en destination.“

„Størstedelen af vores viden om turisme har vi fra 
universitetet. Vi har fire til fem år lange uddannelser. 
Alle nye ansatte skal på en måneds introduktionskursus, 
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og så skal de oplæres inden for et bestemt område af 
vores virksomhed. I vores virksomhed kan man godt 
ende med at have en bachelorgrad, og det er en meget 
anerkendt grad.“

 Investering i ansatte

Jeg bemærkede, at det var fremsynet af Flytour at tilbyde 
de ansatte en handels- eller universitetsgrad. De fleste 
anser en stilling som telefonmedarbejder for at være ens-
betydende med lav status. Topledelsen betragter måske 
endda den gruppe ansatte som en udgift snarere end en 
investering i kundepleje og opbygning af kundeforhold.

   Mens vi gik rundt, passerede vi en fodbold, som var 
blevet placeret midt på gulvet. Den lå på en grøn måtte, 
som lignede en miniaturesportsbane. 

På fodbolden havde de ansatte skrevet deres mål for 
året. Ligesom fodboldsspillere, der skal score mål, sætter 
de ansatte her sig også mål. En perfekt metafor i et land 
fyldt med fodboldfanatikere! 

Man skulle måske tro, at den her idé om et feel good-fir-
ma kun handler om bløde værdier, men det er også i høj 
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grad en virksomhed, som drives på datagrundlag. Det at 
sætte mål er en velintegreret del af virksomhedskulturen.

Vi gik videre til en stor tv-skærm, der viste et dash-
board.

„Jeg vil vise dig noget meget interessant,“ sagde Eloi. 
„Her kan man se alle vores daglige tal, mål og resultater. 
Vores mål er ’live’, så alle kan se dem. Det er meget 
interessant, at vi på den måde er gennemsigtige over for 
alle vores ansatte.“  

Jeg blev nu præsenteret for Elois bror, Chris. Han er 
direktør for afdelingen for forretningsrejser.  

„Vi bruger vores balanced scorecard (BSC),“ sagde 
Chris, da jeg spurgte ham, hvordan de måler kunde-
tilfredshed. “Vores mål er 92 procent glade kunder. 
Vi har mange redskaber, der dagligt måler tilfredshe-
den hos dem, der ringer. Det har en værdi på vores  
balanced scorecard, så tyve procent af BSC handler 
om kundetilfredshed.

„Det repræsenterer også tyve procent af lønnen, og 
vi bruger BSC til at udbetale to ekstra lønninger til alle  
ansatte om året. Desuden handler det om salg, indtægter, 
uddannelse, kundetilfredshed og produktivitetsvækst. 
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Målet for produktiviteten er fyrre procent af den totale 
værdi – ti procents vækst i salg og indtægter – derefter 
tyve. Totalen er hundrede procent, så hver sjette måned 
lukker vi vores balanced scorecard ned og ser på alle 
målingerne, og hvad vi har opnået, og de får en ekstra 
løn udbetalt.“

Det var tid til at tage af sted, men før vi sagde farvel, 
gav han mig virksomhedens brochure. De første to sider 
handlede ikke om deres ydelser. I stedet for viste de billeder 
af deres ansatte. En af dem var en kvinde med titlen 
„rengøringsdame“. Det er virkelig et firma med et 
menneskeligt ansigt. 

Taxaen kørte mig ud af Alphavilla. Turen tilbage til 
centrum føltes som en rejse fra fremtiden tilbage til  
nutiden. Hvis flere virksomheder blev ledet på den 
måde, er jeg sikker på, vi ville se mange flere glade  
medarbejdere. Og det er virkelig nøglen til en god  
virksomhed. Det er svært at gøre kunderne glade og 
give dem gode oplevelser, hvis de serviceres af medar-
bejdere, der ikke selv er glade.  

Denne virksomhed viste, at noget så gammeldags 
som personlige relationer og fantastisk kundeservice 
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virkelig tæller. De virksomheder, som nægter at udvikle 
sig og sætte mennesket i første række, lukker igen, 
fordi de bedste folk ikke har lyst til at arbejde der. 

Dette er også et eksempel på en virksomhed, som 
investerer i sine folk. For at kunne give den bedste  
kundeservice uddanner virksomheden sine ansatte. 

Heldigvis er de ikke de eneste. På vej tilbage mod 
centrum så jeg cykler. Ikke almindelige cykler – de var 
en del af en bevægelse og en modig virksomhed, som 
har redefineret markedsføring – for altid.
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Kapitel 5

#thischangestheworld

Jeg ville gerne finde en virksomhed, som tidligere hav-
de brugt byens reklameskilte og traditionelle markedsfø-
ringskanaler, men som var blevet tvunget til at gå nye og 
bedre veje som følge af de begrænsninger, der var konse-
kvensen af São Paulos lov om en ren by. Og hvad nu hvis 
den virksomhed var en virksomhed, hvor man slet ikke 
forventede at se nytænkning? Hvad nu hvis de nye idéer 
kom fra en branche, som under finanskrisen havde fået ry 
for at bestå af mænd i jakkesæt, der kun tænkte på penge?

En bank! Ja, hvis en bank kunne føre an, så burde alle 
andre også kunne gøre det. Mens jeg tænkte på banker 
og deres markedsføringsstrategier, kom jeg i tanker om 
en skrækhistorie.

I februar 2012 besluttede Danske Bank – en af 
Europas største banker – at forny sit image. Ban-
ken finansierede en dyr tv-reklame med titlen „A New 
Normal Demands New Standards“. Reklamen var  
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af Hollywoodkvalitet og viste dystre scener med politi-
undertrykkelse og ansigtsløse medarbejdere, der var 
som taget ud af George Orwells roman 1984. De fle-
ste, der så reklamen, fandt den meget urovækkende 
og skræmmende. Alle de ting, der skulle repræsentere 
„den nye normal,“ fremkaldte associationer om en 
uhyggelig ny verdensorden, hvad enten det handlede 
om en politistat, undertrykkelse af ytringsfriheden eller 
hjernevask af børn. Budskabet skulle have været, at banken 
anerkendte og forstod nutidens verden. Men reklamen 
gav bagslag og blev latterliggjort. 

Det var ren facade, og tiderne havde ændret sig. Folk 
gennemskuede det, og reklamen blev en kæmpe fiasko. 

Hvad hvis markedsføring ikke bare bestod af smarte 
ord og polerede billeder? Hvad hvis markedsføring rent 
faktisk kunne skabe noget, der var af virkelig værdi for 
folk? Og ikke bare foregav at være noget – men faktisk 
var det?

Itaú Unibanco og Bike Sampa

Itaú Unibanco har hovedkvarter i São Paulo. Banken 
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er det største finanskonglomerat på den sydlige halv-
kugle og den tiendestørste bank i verden målt på 
kursværdi. Bankens strategi er baseret på et ønske om 
at være den førende bank målt på bæredygtige resul-
tater og kundetilfredshed.

En dag havde Itaús chefer et møde med en amerikaner 
ved navn Peter Cabral, som er leder af Samba Transportes 
Sustentáveis i São Paulo. Snart blev bankens markeds-
føringsbudget ikke længere brugt på reklameskilte – 
men på en bevægelse.

Peter Cabral overtalte Latinamerikas største bank 
til at bruge sine markedsføringspenge på at sponsere 
Bike Sampa – en flåde af cykler, som folk kunne leje 
på cykelstationer fordelt over hele São Paulo. Det var 
et ambitiøst projekt; målet var at gøre tre tusind cykler 
tilgængelige via tre hundrede solkraftdrevne og trådløst 
opkoblede stationer. Det eneste, folk skulle gøre for at 
bruge det kollektive system, var at udfylde et skema på 
movesamba.com.br. 

I en pressemeddelelse fra 2012 udtalte Cicero Araujo, 
som er ansvarlig for bankens samarbejde med institutio-
ner og regeringer: “Itaú Unibanco valgte mobilitet i byen 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-84- -84-

som sin platform, fordi banken tror på, at cykler udgør 
et velegnet transportmiddel i storbyen. De fantastisk 
høje anvendelsestal er et bevis på programmets succes. 
Folks voksende accept af cyklerne er en kilde til stolthed 
for os, og mens Bike Sampas vækst fortsætter, tror vi på, 
at cyklen i stadigt højere grad bliver en integreret del af 
byen og et alternativ over korte rejseafstande.“

Jeg mødte Peter Cabral i en lokal Starbucks, amerikansk 
modkulturs største erhvervssucces. Idet jeg gik ind ad 
døren, kom jeg i tanker om, at Starbucks slet ikke havde 
anvendt markedsføring i den periode, hvor kæden vok-
sede fra nogle få caféer til et globalt imperium. Ingen 
markedsføring overhovedet – nul. Kædens utrolige vækst 
skyldes udelukkende mund til mund-metoden.

Mennesker og deres by

Vi satte os ned med hver sin kaffekop. Peter lignede lidt 
Abraham Lincoln – høj og myndig. Jeg bad ham give 
mig indblik i filosofien bag Bike Sampa.  

„Det handler om at skabe en bevægelse eller et  
fænomen, der udvikler sig meget hurtigt, næsten hurti-
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gere end en vane skabes,“ svarede Peter. „Samfundet som 
holistisk helhed må udvikle sympati og nysgerrighed 
efter at finde ud af, om ikke cyklen – det tohjulede 
menneskeligt drevne transportmiddel – kan passes ind 
i menneskers modus operandi, deres dagligdag. Når de 
først hører om det, bliver de nysgerrige. Om morgenen 
kommer de hen og ser på lejecykelstationen og siger: ’Ja, 
min ven fortalte mig om det.’“

De ser noget på internettet – på Facebook eller Insta-
gram – eller en ven fortæller dem noget eller poster no-
get, og parallelt hermed er der en organiseret kampagne, 
hvor borgmesteren offentliggør en eller anden god 
nyhed om cyklen. 

„Med cykler skaber vi livslinjer. Vi skaber en linje af 
visuel kommunikation og en platform, og førerne af de 
motoriserede køretøjer må dele det offentlige rum med 
andre typer køretøjer – denne gang et ikkemotoriseret 
køretøj. De begynder at forstå, at det ikke bare er et 
koncept, men en bevægelse.“

„Det har et organisk liv. Når man arbejder med et 
produkt, et system eller som her en serviceydelse, der 
afhænger af mennesker og enkeltpersoner, og som ap-
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pellerer til et kollektivt ønske om at dele, er det noget 
oprindeligt eller primitivt. Vi er flokdyr.“

„Enhver kan træde et skridt tilbage og se, at den her 
lejede cykel er noget, jeg kan bruge til at komme i skole 
på. Det er noget, jeg kan bruge, når jeg kommer ud fra 
undergrundsstationen, og den er min, den er Christians, 
og den er også Johns. Jeg kan hoppe på den og cykle 
en eller to kilometer, et eller to stop, og aflevere den på 
en anden station. Så kommer Christian, som bruger en  
anden cykelstation, og han hopper på den cykel, som 
jeg lige har afleveret, og cykler hele vejen hjem, fordi 
der er en cykelstation lige ved hans lejlighed.“

„Først var der fem hundrede, der gjorde det. Snart 
var der ti tusind cyklister, der kommunikerede med 
tyve tusind andre cyklister, og lige pludselig forstår 
man, at det ikke bare handler om at komme fra A til B, 
B til C. Det er noget organisk, viralt, det udvikler sig 
på makroniveau.“

„Man forstår mulighederne i at dele noget, samtidig 
med at man har en stærk følelse af at være et individ. 
Så indser man, at det holistisk set er en bevægelse. Det 
appellerer til et socialt niveau; det er en mere avanceret 
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måde at relatere til samfundet, og det at dele leder til  
noget større. Når man begynder at dele ressourcer,  
begynder man at spekulere over, om man ikke burde 
have gjort det på den måde hele tiden. Det lyder måske 
lidt ekstremistisk, men man kan skabe en verden på 
den måde.“

Radikal nytænkning

Peter havde set på markedsføring med helt nye øjne. 
Det var radikal nytænkning, og jeg kunne nemt forestille 
mig, at folk ville anklage ham for at være en drømmer. 
Som man siger: De, der er tossede nok til at tro, at de 
kan ændre verden, ændrer faktisk verden. „Man er nødt 
til at tænke stort,“ sagde jeg.

„Ja, man er nødt til at tænke stort,“ svarede Peter. 
„Virkelighedens São Paulo i dag får en til at tænke 
over det, for på et tidligt stadium var systemet her (i  
modsætning til systemet i andre byer) meget enkelt og 
havde en meget påvirkelig kultur. Vi kom hertil, vi fik 
det til at fungere, og nu kan du se cykler de mærkeligste 
steder.“
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„Måske er det ikke noget særligt for dig. Du kommer 
fra udlandet, og du ved, hvor den slags hører til i det 
bylandskab, du kender.“
„Men forestil dig, at nogen kom frem fra under en sten 
og så cykler og små cykelpiktogrammer og skilte, hvor 
der står: ’Du er for tæt på kantstenen, gør plads,’ skilte, 
der kommunikerer med de kørende, og som fortæller 
 dem, at trafikken er blevet reduceret, , for at folk kan dele 
en offentlig ressource. Mennesker med køretøjer med 
og uden motor kan færdes sammen i dette område. 
Sådan et menneske vil forstå, at det er en bevægelse. 
Det er organisk og ændrer den måde, byen forholder sig 
til mennesker, og måden, mennesker oplever byen. Det 
er fri bevægelighed. Mobilitetskonteksten ændrer sig – 
man er ikke længere skjult eller adskilt fra byen. Man 
føler byen på en ny måde. Man ser og hører og lugter 
og føler kulden, varmen, vinden.“

Bike Sampas betydning 

Jeg kunne rigtig godt lide idéen om, at markedsføring 
faktisk er til for menneskers skyld. Hvilken betydning 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-89- -89-

havde det?
„Vi har opnået alt det her inden for en kort periode,“ 

sagde Peter. „Der er kun gået tre år siden lanceringen 
af Bike Sampa, og oplevelsen er overraskende positiv. 
Folk bruger det, gør det populært og vil have mere. Når 
man sætter vores cykelprogram i perspektiv og går fyrre 
eller halvtreds år tilbage i tiden, eller tyve-tredive år i 
Frankrig, Danmark eller selv Norge, indser man, at man 
dengang brugte meget tid på at udvikle et tankesæt, 
en prædisposition, og at der var masser af oplysnings-
arbejde. 

Fænomenet tog tid at opbygge. Så når man sammenlig-
ner den europæiske cykeloplevelse med den brasilianske, 
synes jeg, bevægelsen er kommet langt på kort tid.“

Jeg gav ham ret, for i Danmark, hvor jeg kommer fra, 
tog det lang tid at skabe den kultur. Jeg spurgte Peter, 
hvor han mente, hans bevægelse var på udviklingskurven 
eller the bell curve, som den beskrives i The Law of Dif-
fusion of Innovation. Havde udviklingen allerede toppet? 
Ville projektet også være bæredygtigt om et par år – eller 
måske ligefrem ti år ude i fremtiden?

„Det er interessant nok,“ svarede han, „for det tænker 
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jeg over hver dag. Jeg tænker på det fra et markedsfø-
ringssynspunkt og som en forretningsinvestering. Hvad 
er det næste skridt i markedsføringen? Hvad skal jeg gøre 
i dag for at blive ved med at være konkurrencedygtig 
 og have de bedste tekniske løsninger? Hvordan kan jeg 
nå det marked? Hvordan kan jeg fortælle vores historie 
uden for markedet? Kan vi dele vores historie på et re-
gionalt marked?“

„Jeg mener, det er vores pligt at dele vores erfaringer fra 
Brasilien. Hvis vi har overtaget noget fra Europa, føler 
jeg, at jeg har pligt til at udvide konceptet til Santiago, 
Bogota og længere nordpå eller til Buenos Aires. Vi 
vandt faktisk en kontrakt i offentligt udbud der, så snart 
åbner vi også en afdeling der. Næste gang du kommer 
til Buenos Aires, vil du også kunne se vores system der.“

„Jeg tænker tit over, hvad vi kan gøre for at skabe god 
teknologi, service, en forretningsmodel, hvor der er plads 
til en bæredygtig virksomhed med gode partnerskaber 
mellem det private og det offentlige. Hvordan ser  
markedet ud? Hvor kan vi fortælle vores historie? Vi vil 
gerne mestre den historie.“

Jeg var tryllebundet, mens han talte. Det var en fyr, 
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der ulig mange salgs- og markedsføringsfolk ikke bare 
ønskede at nå sit salgsmål og indkassere sin løn. Peter 
talte med passion. Han var med i projektet for en større 
sags skyld.

Arven 

Jeg spurgte Peter, hvordan han havde fået idéen til  
bevægelsen.

„Man må føle et vist ansvar,“ sagde han. „Vi ved, 
at vi lever i et historisk øjeblik. Cyklen kunne udgøre 
forskellen. Cyklen har legitimitet og potentiale. Vi har 
brug for virksomheder, der har en vision og er i stand til 
at sige: ’Vi vil gerne tage det første skridt.’ Deres mission 
og værdier driver indsatsen fra en position med fokus 
på socialt ansvar som en virksomhed med aktionærer. 
For at tage det første skridt skal man have udsyn og  
karakter, og man skal have en stærk tro på, at det, man 
gør i dag, får betydning, og at det er værd at gøre. 
Det har Itaú Bank. De har brugt visionen og service- 
ydelsen og værdierne til at fortælle en historie.“

Jeg var imponeret over Itaú Banks mod.
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Det handler ikke længere om reklamer. Det handler 
ikke om propaganda, men om at skabe en åndelig arv, 
der er så forskellig fra traditionel markedsføring, at jeg 
er sikker på, de fleste salgs- og marketingafdelinger ville 
have svært ved at forstå konceptet. 

„Itaú Bank så en mulighed og besluttede at fortælle 
deres historie, sådan at den fik positiv indflydelse,“ sagde 
Peter. „De opbyggede en platform, der indbyder til social 
ansvarlighed og social integration, og som appellerer til 
samfundsborgerne, sådan at folk ser de direkte fordele. De 
opfatter det ikke som en traditionel brandingkampagne; 
de ser sig selv som en virksomhed, der tog et initiativ, 
gik forrest og satte gang i noget, der ganske enkelt skulle 
gøres. Det har aldrig handlet om PR, men om at skabe 
en arv.“

„I banken er det ikke marketingafdelingen, der har 
ansvaret for projektet. Det er ikke et markedsførings-
program. Vi bruger hverken markedsføringsmedier eller 
penge på markedsføring. Det er noget helt andet.“

Jeg var nysgerrig efter at få at vide, om han mente, 
at projektet kunne fungere som et eksempel over for 
andre virksomheder. Hvordan forestillede Peter sig, at 
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det her kunne bruges som eksempel over for andre? Vil 
fremtidens projekter være ligesom det her?

„Jeg tror, det er fremtiden,“ sagde Peter. „Det hand-
ler om at skabe en betydning og en bevægelse, som  
anerkender fordelene ved sådan en service eller sådan et 
produkt. Det kan være infrastruktur eller en serviceydelse, 
offentligt arbejde eller uddannelse, i enhver sektor. 
Dogmet privat/offentligt – det vil sige, at vi ser det som 
sort-hvidt, som en sektor, der kun kan samarbejde med 
en anden sektor, hvis der foreligger en kontrakt – jeg 
er den offentlige sektor, og jeg har brug for noget, og 
derfor betaler jeg, og du leverer. Det fungerer, men der 
er mere innovative måder at samarbejde og skabe noget 
større og mere fantastisk og avanceret, som er i tråd med  
nutidens behov, udfordringer, økonomien, samfundets 
behov, den samfundsmæssige udvikling, mikroøkonomi 
og makroøkonomi.“

„Det åbner op for et nyt økosystem, og det kickstarter 
og motiverer virksomheder til at tro på og forstå, at de er 
en del af noget større. Både det offentlige og det private 
er en del af noget større.“

„Når først de er en del af noget større, begynder de at 
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tænke kollektivt. Pludselig får de en bedre mission og 
bedre værdier takket være social ansvarlighed og socialt 
entreprenørskab. Det er forandringen. Forandringen 
kan godt komme fra virksomheder. De kan udvikle sig.“

Fra markedsføring til bevægelse 

Jeg spurgte Peter, hvordan hans bevægelse kunne sikre, 
at folk ender som kunder. Virksomheder kan være meget 
skeptiske over for at bruge penge på en bevægelse, hvis 
resultaterne virker flygtige. 

„Tænk på en virksomhed med en markedsføringsflade, 
hvor et bestemt beløb går til reklamer. Hvis du valgte 
helt at droppe den markedsføringsflade, ville du stå lige 
foran målgruppen. Nu indser du, at markedet har været 
der hele tiden. Men du er nødt til at blive mere organisk 
og mindre kunstig. Når du nærmer dig markedet, bliver 
du et med markedet, og du udvikler en følelse af betyd-
ning. Der findes kreative måder at opbygge bæredygtige 
forretningsmodeller, så man kan levere en basal service 
eller et supergodt produkt, som repræsenterer en ny 
måde at gøre tingene på.“
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„Se sådan her på det: Hvis en virksomhed har en  
million dollars til annoncering, siger de måske pludselig: 
’Lad os få renset floden.’ Cheferne i marketingafdelingen 
vil straks spørge: „Hvordan viser vi vores kunder, at vi 
har renset floden? Vi skal have et reklameskilt her med 
vores logo på. Vi skal have en lille dragebåd, så vi kan 
vise vores brand frem. Vi skal gøre det og det. Vi skal 
have uniformer og noget på tryk.’ Det er det, det alt 
sammen handler om.“

„Vi mener ikke, at det er nødvendigt. Se bare på vores 
cykler. Temaet – den visuelle kommunikation – er 
flygtigt, men det påvirker folks syn på vores brand. Så 
hvorfor ikke fortælle en historie? Hvorfor ikke fortælle 
historien om, at man har renset floden? Hvordan kan 
man appellere til et barn på fem eller tolv år? Hvordan 
kan man appellere til en kvinde, som er gravid og 
snart skal føde, og som er bekymret over forureningen? 
Hvordan appellerer man på græsrodsniveau? Hvordan 
starter man en bevægelse for at udtrykke eller vise det 
på en fængende måde?“

„Vi lever i en verden, hvor folk videresender og 
downloader information. Jeg er altid online, og det 
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tror jeg også, du er. Vi er mennesker af i dag. To eller 
tre generationer ud i fremtiden er mennesker måske  
ultra- eller hyperforbundne.“

„Mennesker vil gerne socialisere og dele erfaringer. 
Vi er nødt til at finde en kreativ måde at fortælle den 
historie. Lade den komme til udtryk.“

„Find en organisk måde at gøre det på,“ sagde han.  
„Mennesker kontakter hinanden gennem sociale netværk. 
Cykelappen har snart en million brugere. Jeg har lært  
meget af at cykle rundt og snakke med folk. Folk siger: 
„Jeg havde ikke troet, jeg kunne tage mine børn med ind 
til byen på en afslappende måde. Jeg plejede at komme her 
med min mor og far; men i dag cykler jeg sammen med 
mine børn fra skolen til en ven, når de har en legeaftale.“

Jeg kom til at tænke på min egen barndom og forstod 
pludselig, hvor stærke historier kan være. De kan være 
meget følelsesladede, og man kan få en naturlig trang til 
at dele sine historier. 

Jeg kunne lide det, Peter sagde. Han lød som en  
amerikansk optimist, så jeg besluttede at påtage mig 
rollen som europæisk pessimist. 

„Vi ved alle, at der findes dårlige markedsføringsfolk,“ 
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sagde jeg. „Virksomheder uden de rette værdier. De vil 
gerne have en social profil, en facade, men det kan være 
svært for os andre at se det, der er bag facaden. Hvordan 
kan vi som forbrugere gennemskue det?“

„Det er den menneskelige natur,“ sagde han. 
„Det er mangel på balance og kollektiv forståelse, på  
tilhørsforhold og identitet. Det er en stor udfordring at 
gennemskue det. Jeg mener, at kunderne for markedets 
skyld bør være bedre oplyst og have adgang til mere 
information, for hvis kunderne har adgang til mere  
information, vil de stille større krav. Markedet vil leve 
op til de nye krav ved at øge standarderne. Hvordan 
kan vi gennemskue virksomhedernes facader? Prøv at 
komme tættere på, indhent mere information, brug 
den adgang, vi har i dag, gør tingene organiske – det er 
alt sammen grunde til at komme nærmere.“

„Endnu en grund til at udveksle erfaringer: Man kan 
godt bibeholde den facade; det ser vi hver dag. Men den 
holder ikke evigt. Generelt har samfundet og markedet 
en tendens til at udvikle sig i retning af det mere direkte, 
fornuftige, socialt ansvarlige og humanistiske. Kollektiv 
bevidsthed med en rygrad af socialt ansvar er den eneste 



J. CHRISTIAN ANDERSEN

-98- -98-

måde at opnå bæredygtig vækst, som er baseret på kunden 
som menneske.“

Jeg sagde til Peter, at jeg delte den vision. Vi lever i en 
verden, der bliver mere og mere gennemsigtig. Det er svært 
for virksomhederne at skjule sig og opretholde facaden.

„De taber mere på at være uigennemsigtige,“ sam-
tykkede han. „De mister flere aktionærer på det. I dag 
har man aktionærer, investorer, fonde, som sætter en 
ære i, at deresportefølje består af private virksomhe-
der eller aktieselskaber, som har socialt engagement og  
tager ansvar.“

„Find en innovativ måde at fortælle den historie. Skab 
en åndelig arv. Det første spørgsmål, jeg stiller, når jeg 
ser på en investering, alle former for markedsføring, 
hvert eneste budskab, er: ’Hvad er den åndelige arv? 
Hvor meget indhold er der? Hvad er konteksten? 
Er den organisk – eller er den ikke organisk? Er det  
bæredygtigt – eller ikke? Hvilken indflydelse får det? Er 
det positivt?’“

Jeg spurgte Peter, hvad han drømte om ville ske ti år 
frem i tiden. 

„Ti år er for kort tid,“ sagde han. „Jeg ser længere frem i 
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tiden. Jeg ser et behov for, at afstanden mellem mennesker 
bliver mindre, at vi deler ressourcer, information 
og den planet, vi lever på. Alt tilskynder os til at dele med 
hinanden. Vores ressourcer er alt, hvad vi har: Det er 
her, vi bor og har vores redskaber. Snart kommer der en 
ny generation, der indser, at vi fylder for meget og er for 
individualistiske, at der er for mange af os, og at det til 
sidst bliver svært at dele. Sker det ikke, når vi et punkt, 
hvor det ikke er muligt: hverken ressourcemæssigt, 
markedsmæssigt eller forretningsmæssigt. Børn i dag 
forstår, at den tankegang er nødvendig, for vores egen 
skyld. Jeg taler antropologisk, sociologisk. Jeg taler om 
markedet, og vi kan ikke ignorere det, for det er allerede 
en trend: Er det bæredygtigt? Er det i tråd med vores 
visioner?“

„Mere menneskeligt, mindre afhængigt af maskiner, i 
højere grad baseret på bevægelser. Maskiner, mekanik – 
det kan vi alle sammen gøre. Tankeprocessen, tankesættet 
skal ændres. Vi har brug for et Shangri-La – et  
jordisk paradis – som i James Hiltons Lost Horizon, og  
virksomhederne er i stand til at levere det.“

Peter har ikke bare en vision, der er større, end ord kan 
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fortælle; hans vision fænger, i så høj grad at resultaterne 
overgår enhver traditionel markedsføringskampagne. 
Itaú Banks tal er bevis på kampagnens effektivitet. Itaú 
vil ikke bare være stedet, hvor man sætter sine penge 
ind for en sikkerheds skyld; den vil ændre folks liv. For 
at sprede budskabet om sine initiativer, herunder Bike 
Sampa, har banken lanceret #thischangestheworld.  
Ifølge banken selv foretages en tredjedel af alle søgninger 
relateret til deres brand gennem hashtagget #thischan-
gestheworld, og både kunder og ikke-kunder identificerer 
i stadigt højere grad Itaú med ansvarsbevidsthed. Vel at 
mærke ikke bare med finansiel ansvarsbevidsthed, som 
man forventer af en bank – men som en kraft, der skaber 
sociale forbedringer. 

Jeg drak det sidste af min kaffe og sagde farvel til Peter. 
Senere prøvede jeg en af Bike Sampas lejecykler og susede 
gennem gaderne mellem fodgængerne, mens jeg følte 
håndtagenes vibrationer og vinden i håret. 

Pludselig indså jeg, at jeg nu var del af historien. 
Budskabet var blevet selve mediet.
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Konklusion

Du er også nøgen

Jeg sad ved et bord i en af São Paulos mange gode 
sushirestauranter.

Udvalget var stort. Vi begyndte med dampende 
varm misosuppe – den traditionelle japanske menu, der  
indledes med en delikat dashisuppe kogt på tørret tang.

Derefter fulgte grillet chu-toro, havaborre med shissô 
(en aromatisk urt), musling, mør blæksprutte, delikat 
yellowtail-fisk, sandaborre og rejer. I nogle af retterne 
indgik perfekt grillede hvidløg og yuzu rolls.  

Siden jeg havde været en tur i Tokyo, havde jeg været 
fascineret af det japanske folk og deres kultur – især sus-
hirestauranterne. Jeg ville gerne opleve autentisk japansk 
sushi, så jeg tog til Liberdade, det område i São Paulo, der 
huser verdens største japanske samfund uden for Japan. 

Jeg har prøvet en del sushirestauranter drevet af  
japanere, især i London, og det slår mig altid, at standarden 
er utrolig høj. Deres omsorg for de mennesker, der besøger 
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restauranterne, er ikke opstået fra den ene dag til den 
anden. Det må være en del af deres kultur. Det er også 
en del af det japanske køkken. Japan er stolt af at have 32 
restauranter med Michelinstjerner – det er det højeste 
antal Michelinbelønnede restauranter i noget land i 
verden. Tretten af dem ligger i Tokyo, som dermed slår 
Paris, der har ti. På en delt tredjeplads efter Paris kommer 
en anden japansk by, Kyoto, der ligesom New York 
har syv. 

Det må have noget at gøre med deres kaizen. Det er  
japansk og betyder „forandring til det bedre“ eller  
„løbende forbedring,“ som måske er mere præcist 
i forretningssammenhænge. Kaizen handler om at 
øge produktiviteten og sætte mennesket i centrum på  
arbejdspladsen, hvilket sætter medarbejdere i stand til at 
bidrage til forbedring og øge værdien i alle virksomhedens 
forretningsgange.

På den måde tages der hensyn til virksomhedens 
menneskelige ressourcer, og værdien af medarbejderne 
anerkendes, ved at mulige forbedringer identificeres og 
implementeres. Alle ansatte, lige fra direktionsgangen til 
kundeservice, tager del i kaizen, ligesom udefrakommende 
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interessenter deltager, når det er aktuelt. De fleste 
kender konceptet kaizen fra Toyota Production System 
(TPS), hvor hovedformålet er at undgå overbelastning 
af mennesker (muri), inkonsistens (mura) og spild 
(muda).

Da jeg sad ved bordet i den japanske restaurant i  
Liberdade, følte jeg, at jeg var centrum for opmærksom-
heden. Hele oplevelsen var en nydelse – den smagfulde 
indretning, saucernes appetitvækkende dufte, tjenernes 
diskrete opmærksomhed, mens de listede fra bord 
til bord. Japanerne respekterer, at uanset hvor hurtigt  
teknologien udvikler sig, er der visse grundlæggende 
værdier, der ikke ændrer sig: Når man er ude at shoppe, 
ser på ny bil eller spiser på en restaurant, ønsker man 
som kunde at føle sig værdsat, få en dejlig sanseoplevelse 
og blive mødt med venlighed og entusiasme.

På en japansk restaurant giver det en lyst til at give 
store drikkepenge. Men det kan man ikke få lov til. 
De nægter at modtage drikkepenge. Deres venlighed 
skyldes, at de elsker at servicere andre. Det modsatte 
er tilfældet i USA, hvor lønnen ofte er baseret på  
drikkepenge og kvaliteten af den service, der ydes. Man 
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kan ofte genkende et oprigtigt smil på, at øjnene også  
smiler. Man bør ikke blande penge og kærlighed sammen.

Jeg havde oplevet det samme i mine samtaler med 
Eloi og hans virksomhed: værdsættelse af traditionelle 
værdier såsom god personlig kontakt, respekt og sociale 
evner. Værdier, som mange virksomheder har glemt. 
Men i São Paulo genopdagede jeg ikke kun det, jeg vidste 
virkede, men som var blevet glemt; jeg opdagede også 
noget, som verden aldrig tidligere havde set: Hvordan 
markedsføring kan bryde ud af sine egne rammer og 
forvandle sig til en bevægelse. 

Der er en grund til, at Peters cykelbevægelse er blevet 
en stor succes. Der er noget mere i spil, som man ikke 
kan forstå ud fra traditionelle markedsføringskoncepter. 
Det blev kodificeret af Simon Sinek i en tale i TED. 
Bevægelsen følger præcis samme mønster som andre 
succesfulde bevægelser. Den er et perfekt eksempel på 
styrken bag betydning og følelser. Det er dit formål, dit 
hvorfor, din sag og din tro. Banken i São Paulo havde 
formået at skabe alt det gennem deres cykelprojekt.

Folk køber ikke det, du gør; de køber grunden til, at du 
gør det. Det er baseret på biologi. Vores nyeste hjernedel, 
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neokortex, er ansvarlig for alle vores rationelle tanker, 
mens den gamle hjernedel, den limbiske hjerne, er  
ansvarlig for alle vores følelser og vores adfærd – og den 
del forstår ikke logik. 

Inden for biologiens verden finder vi også hormonet 
oxytocin, som også kaldes ’kærlighedshormonet’. Når vi 
udviser gavmildhed, danner kroppen oxytocin, som får 
os til at føle os godt tilpas. Men det udløser ikke oxytocin 
at sende en e-mail. Det er kun virkelige relationer 
mellem mennesker, der kan gøre det. 

I en nøgen verden er betydningen meget større, end 
folk måske går rundt og tror. Det handler ikke bare 
om en forandring af markedsføringen, men også vores  
menneskelige adfærd, når vi tager dagligdags beslutninger.

Lad os sige, du skal på restaurant i aften. Du og din 
ledsager – ægtefælle, ven, forretningsforbindelse – har 
lyst til eventyr og vil prøve et nyt sted. 

I leder efter noget nyt og spændende, lækker mad og 
en mindeværdig oplevelse.

Du ser en reklame for en restaurant, der bruger smarte 
salgsbudskaber. Stedet ser godt ud. Du tænker, at I måske 
skulle prøve det.
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Men en indre stemme siger: „Ring lige til et par stykker. 
Hør, hvad andre synes.“ Du ringer til din bedste veninde. 
Hun siger: „Er du rigtig klog? Jeg ville ikke spise der, 
om du så vil betale mig for det. Maden er frygtelig. 
Servicen er elendig.“

Så nævner hun en anden restaurant. Du har aldrig 
hørt om den før. Men din veninde er begejstret. „Det 
er en fantastisk restaurant. Du får en oplevelse, du ikke 
glemmer. Kokken har endda lavet en kogebog, så du kan 
lære, hvordan du laver nogle af deres lækre retter. Du må 
gerne låne min, hvis du vil,“ siger hun. „Restauranten 
ligger lidt afsides – du finder den ikke, hvis du ikke 
ved, den er der. Men alle elsker den. Lad os ringe og 
bestille bord!“

To virksomheder. I det her eksempel er det restauranter, 
men historien kunne handle om enhver virksomhed 
– en bank, bilforhandler, teleudbyder, tøjbutik. Én  
virksomhed køber smarte reklamer og forsøger at gemme 
sig bag en dyr markedsføringskampagne – den anden er 
„nøgen.“ Den bruger ikke penge på traditionel markeds-
føring. Den er afhængig af mund til mund-metoden 
og sit eget engagement i fællesskabet. Dens markedsføring 
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er transparent og interaktiv. Den prædiker ikke for  
kunderne – den lytter til dem. For at bruge et gammeldags 
udtryk lader den sine produkter og serviceydelser tale 
for sig selv.

Naked Marketing er et stærkt alternativ til gammeldags 
envejsmarkedsføring i medierne.

Der er mange andre måder at nå ud til din mål-
gruppe og bruge dit markedsføringsbudget – måder, 
som bringer dig i tættere kontakt med kunderne og gør 
dit brand til en del af deres liv på en organisk og endda 
gensidig måde.

I en gennemsigtig verden er vi alle sammen nøgne. 
Den gamle garde – de folk, som foretrækker at gentage 
det, der virkede i går – vil snart stå over for et nyt  
paradigme, som nogle af dem sikkert vil få svært ved 
at vænne sig til. Men det bliver en bedre verden. I en 
gennemsigtig verden kan ingen lyve. Virksomheder 
vil være mere ansvarlige og ærlige. Og vores liv bliver 
bedre af, at bankerne begynder at investere i cykler til 
offentligheden. 

Ud af de hundrede største økonomier i verden er tres 
ikke nationer, men selskaber. Forandring i erhvervslivet 
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kan være den bedste måde at ændre hele verden.
São Paulo viste resten af verden, hvordan tomme ord 

på reklameskilte kan omdannes til meget mere og rent 
faktisk ændre en by. Det var en win-win-situation for 
dens indbyggere og de virksomheder, der turde gå nye 
veje. 

Det er en bevægelse. Men det kræver mennesker at 
drive den. Der er stadig for mange virksomhedsledere, 
som er bange for at udfordre status quo og i stedet leder 
deres virksomheder og afdelinger så sikkert som muligt. 
Og der er for mange regnedrenge, som kun går efter at 
skabe kortsigtet værdi for aktionærerne. Er du klar til at 
være nøgen? Har du noget at skjule?
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Efterskrift
Mit besøg i São Paulo var ved at være slut, og det var tid til 
at tage tilbage til Danmark. Jeg tjekkede min flybillet på 
nettet. Mærkeligt nok var afgangen São Paulo-Frankfurt 
forsvundet. Jeg blev bekymret. Jeg besøgte TAM Airlines’ 
billetkontor – det største luftfartsselskab i Brasilien – for 
at få rettet det, der måtte være en fejl. Uden at smile eller 
vise empati fortalte medarbejderen mig, at billetten var 
annulleret! Eftersom jeg ikke havde brugt billetten fra 
Frankfurt, antog de, at jeg heller ikke ville bruge billetten 
til Frankfurt. 

Hun forklarede mig, at det var noget, systemet gjorde 
automatisk. Faktisk prøvede hun at give systemet skylden, 
indtil jeg understregede, at mennesker jo havde lavet 
systemet. Hendes kolleger. Den sort-hvide science  
fiction-film Alphaville var pludselig alt for virkelig.

Hun reagerede ligesom en computer, især da hun 
fortalte mig prisen på det såkaldte no show-gebyr.  
Billetten til Frankfurt kostede nu mere end det dobbelte 
af, hvad hele turen havde kostet mig.  

Selvfølgelig stod det med meget små bogstaver et eller 
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andet sted på de syv sider med „vilkår og betingelser“, 
som jeg kunne have læst, da jeg købte billetten på  
internettet. De var endda så flinke at printe det ud 
til mig, så jeg selv kunne se det, som om det var min 
egen skyld, at jeg ikke havde hyret en advokat til at 
gennemgå købsaftalen. 

Hvis det her havde været et parforhold, ville nogen 
sikkert have sagt: „Hvorfor skjuler du noget for mig?“ 
Når respekten er forsvundet, er kærligheden væk. Det 
var nemt at se, hvad der skete her. Der var sikkert en eller 
anden CFO, som havde set muligheden for at hente 
en pæn profit på gebyret. Måske på kort sigt – men på 
længere sigt har de mistet mig som kunde for evigt, og 
jeg vil aldrig mere anbefale TAM Airlines til nogen. Nu 
skal de i stedet for bruge penge på at skaffe en ny kunde.

Og nu er de også nøgne. Folk taler – og nogle skriver 
endda bøger.

Det hele begynder med kærlighed til kunden. Det 
er ikke nok bare at gøre kunden tilfreds lige nu og her. 
Prøv selv at gå hjem til din partner, og fortæl, at du er 
„tilfreds“ med ham eller hende – og se, hvad der sker.

Efter jeg kom hjem, fandt jeg flere virksomheder, som 
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allerede var i gang, og som viser os andre vejen. Den 
ændring vil finde sted hurtigere, end folk forestiller 
sig. På samme måde som mennesker taler om deres  
shoppingoplevelser og anbefaler virksomheder, deler 
virksomheder og debattører også deres idéer. Takket 
være boomet i digital teknologi spreder det sig nu som 
en steppebrand over hele kloden, fra Amerika og Europa 
til Fjernøsten. I dag spreder idéer sig på kortere tid, end 
det tog mig at flyve over Atlanterhavet.

Patagonias DamNation

Vi taler ikke om helt at opgive traditionelle medier, men 
om at genopdage dem. Sommetider kan en tv-reklame 
eller film inspirere, vinde priser og bidrage til at støtte 
en bevægelse. 

Hvad nu hvis man lavede en reklame, som folk faktisk 
havde lyst til at se, og som vandt priser og bidrog til 
at støtte en bevægelse? Det er, hvad Patagonia – en 
tøjproducent i Californien – har brugt deres markeds-
føringsdollars til. Virksomheden har finansieret en  
dokumentarfilm, der opfordrer til fjernelse af „dyre, men 
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værdiløse“ dæmninger langs nationens floder og vandveje. 
Med titlen DamNation har virksomhedens første film-
produktion bragt græsrodsaktiviteterne i Patagonia 
op på et højere niveau. Filmpremieren vil blive sam-
menkædet med en opfordring til regeringen om at fjerne 
de dæmninger, som Patagonia kalder „snyltedæmninger“. 
Filmen har allerede fået 25.000 mennesker til at  
underskrive opfordringen, og mange underskriver den 
hver eneste dag.

Filmens fortalere i tv – blandt andet den tidligere ameri-
kanske indenrigsminister Bruce Babbitt – argumenterer 
for, at fjernelsen af dæmningerne vil få floderne til at følge 
deres naturlige løb. DamNation fortæller, at kongelaksen 
vendte tilbage, kort tid efter at den gigantiske dæmning 
Elwha Dam i den amerikanske stat Washington var 
blevet fjernet. 

Filmen er ikke en traditionel reklame; den er en  
tilkendegivelse af Patagonias holdning til miljø, en 
måde at bruge virksomhedens indflydelse til noget 
godt, så dens kunder kan være stolte af at gå klædt i 
deres tøj og identificere sig med virksomheden. 
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Shokubutsu Hanas ø af græs

Selv den billige reklameskilte kan genopfindes. I stedet  
for at købe et traditionelt reklameskilt fik den fik 
den japanske naturkosmetikvirksomhed Shokubutsu 
Hana anlagt giftabsorberende græs, der både gen- 
giver et budskab på traditionel vis og bidrager til at rense 
en stærkt forurenetflod på Filippinerne. På grund af 
forsømmelse og industriel udvikling er sejlløbet 
stærkt forurenet og betragtes af økologer som dødt. Det 
flydende bogstavarrangement med ordene: Clean River
Soon – ren flod snart – er lavet af vetiver, en græsart, 
som bruges til rensning af spildevand. Shokubutsu 
Hana vurderer, at „reklameskiltet“ renser 7.600 til 
30.400 liter vand hver dag.

Budskabet er: Du har en mulighed for at gøre noget 
godt for fællesskabet. Men det er ikke bare rigtigt af dig 
at gøre det; det er også den bedste investering i mund til 
mund, i fremtidige kundeforhold og i din virksomheds 
renommé.
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Til sammenligning: LEGO og McDonald’s

Lad os sammenligne den danske legetøjsproducent 
LEGO’s og fastfoodgiganten McDonald’s’ markeds-
føringsstrategier. McDonald’s er verdens største fast-
foodbrand, mens LEGO er det største legetøjsbrand i 
verden. Hvert år bruger McDonald’s næsten en mil-
liard dollars på markedsføring. Hver sjette dollar, der 
bruges i USA på markedsføring af restauranter, kommer 
fra McDonald’s. Målet? At gøre McDonald’s til en naturli-
ge del af dit liv. At gøre brandet allestedsnærværende.

Overalt i USA – og i stigende grad over hele  
verden – ser man McDonald’s-skilte på motorvejen, i  
bladreklamer, YouTube-videoer, tv-reklamer, produkt-
placeringer i film osv. Det er alt sammen en uundgåelig 
del af menneskers hverdag. Det er penge, de er nødt til 
at bruge hvert eneste år for at få folk til at huske dem.

Til sammenligning lader LEGO kunderne snakke 
med hinanden. Faktisk er „fans“ et bedre ord end kunder. 
Der er tredive tusind LEGO-videoer på YouTube. Mange 
af dem har flere millioner seere, og de er næsten alle 
sammen lavet af fællesskabet, ikke af et reklamebureau, 
der bliver betalt for at lave videoer.
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I 2012 forsøgte McDonald’s at få sine kunder til 
at tale om brandet. Fastfoodgiganten lancerede en  
Twitterkampagne med hashtagget #McDStories. Virk-
somheden håbede, at hashtagget ville inspirere kunderne 
til at poste hjertevarme historier om deres happy meals 
og pomfritter i supersizebakker. Idéen gav bagslag. 
Kunderne og selv McDonald’s egne ansatte postede 
bidske tweets og ændrede hashtagget til et #bashtag for 
at dele deres #McDHorrorStories.

De dårlige nyheder spredte sig utrolig hurtigt. Ifølge 
Los Angeles Times stoppede virksomheden kampagnen 
inden for to timer efter lanceringen. Men de opdagede 
hurtigt, at crowdsourcede kampagner er svære at stoppe, 
og at hashtagget #McDStories fortsat blev brugt. 

Mens McDonald’s arbejder på at tjene penge til  
aktionærerne, er familievirksomheden LEGOs ønske 
at: „Inspire and develop the builders of tomorrow.“

Hvor vil du helst arbejde? Måske er din virksomhed 
ikke ligesom McDonald’s, men taler dine kunder om 
dig og dine produkter, som de gør om LEGO?
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Du kan begynde i dag

Som vi har set, kan selv en bank redefinere sig selv 
og starte en bevægelse. Hvordan kan du redefinere din 
virksomhed? Hvilken bevægelse ønsker du at starte?

Begynd med at lytte til det, dine kunder siger. Find 
ud af, hvordan du kan gøre deres liv lidt bedre. Måske 
har du ikke råd til tusind cykler til offentligt brug, eller 
måske giver det ikke mening for din virksomhed, men 
måske kan du lære dine potentielle kunder noget. At 
undervise, give og dele er meget effektive måder at 
engagere mennesker. Du må skabe personlig kontakt 
med dem. Uanset om det sker over telefonen, næste 
gang du giver dem et godt råd, eller når du lancerer et 
socialt projekt, vil du møde respekt, og folk vil begynde 
at lytte til dig. Pludselig er du ikke længere kedelig. Hvis 
du har givet dem noget af værdi, fortæller de det måske 
endda til deres venner. Salgstaler eller salgsbudskaber 
vil aldrig blive delt. Sørg i stedet for at skille dig ud og 
blive husket. 

Vil du blive husket, hvis du pludselig ikke er her  
længere? Vil du blive savnet, hvis du skifter job, eller 
når den dag kommer, hvor du går på pension?
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Måske ændrer du ikke verden ligesom Steve Jobs. Men 
måske kan du nå dine kunder, kolleger og fællesskabet 
omkring dig, få andre til at føle sig godt tilpas. Få dem 
til at smile. Og når de smiler, vil du også smile. Så enkelt 
er det. Og hvis du begynder i dag, vil du måske en dag 
efterlade dig en åndelig arv. 

Det er nemmere at skille sig ud, end du tror. Vi er 
blevet så vant til uengageret kundeservice, at vi betragter 
det som normalt. Mennesker vil værdsætte det, hvis du 
giver dem en god kundeoplevelse, enten ved at yde en 
ekstra service eller igangsætte et socialt projekt, og de er 
klar til at takke dig, når du gør deres liv lidt bedre. 

En dag vil det være banken, der lærer iværksætteren 
at skabe vækst i sin virksomhed.

En dag vil dine kunder være mennesker, du har lyst 
til at hjælpe – selv når de har forladt din virksomhed.

En dag vil en bonus ikke være baseret på, hvor mange 
nye kunder du har skaffet, men på, hvor mange du 
gjorde glade. 

En dag vil der ikke være plads til reklamer – kun til 
dialog, hvor folk taler om dig. 

Den dag er i dag. 
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Hvordan betragter dine kunder din 

virksomhed?

Ser dine kunder dig som bare en af mange ligegyldige 
leverandører, som kunden handler med og udskifter før 
eller senere?  

Hvor mange af dine kunder vil anbefale din virksomhed?

Hvis du gerne vil lytte til dine kunder og udfordre 
status quo, så tag en dialog med et rigtigt menneske hos 
Relationwise.   

Kontakt os på info@relationwise.dk  
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Hvordan?

Bogen Naked Marketing fortæller dig, HVORFOR 
det er mere nødvendigt end nogensinde før, at du 
redefinerer din forståelse af marketing.

Men HVORDAN gør du – og hvordan skaber du vækst 
ved at markedsføre din virksomhed på en ny måde? 
Det kan du læse om i bogen Anbefalet. I bogen lærer 
du trin for trin, hvordan du får kunderne til at elske 
din virksomhed og anbefale den til andre. Du lærer, 
at tilfredse kunder er godt, det er bare ikke godt nok. 

Bogens inspirerende case stories og teoretiske 
refleksioner giver dig et unikt indblik i det visionære 
kundesyn, der har bragt verdens førende virksomheder 
til tops.

Download Anbefalet gratis som pdf på
www.relationwise.dk




