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Bureauer

Skrevet af Susanne Ingemann

Community marketing-bureauet Very har vundet et stort nordisk digitalt pitch i
gum-kategorien for Kraft Foods, der nu hedder Mondelez International. Dermed
bliver Very nu lead-bureau for Stimorol og Twist i Norden.

I konkurrence med 50 andre bureauer i Norden er community marketingbureauet Very valgt
som ét ud af fem bureauer, der skal sætte en række fremtrædende brands fra
fødevaregiganten Mondelez International – tidligere Kraft Foods – på det nordiske landkort.
Kontrakten løber indtil videre i tre år, og Very skal stå for at implementere en ny digital
brandstrategi på tværs af Norden for Stimorol og V6 - samt lancere det nye brand Twist til
yngre, medievante målgrupper.
- En af de store udfordringer i kategorien er at blive ved med at være et relevant brand for
forbrugerne. Jeg er overbevist om, at vi er valgt som samarbejdspartner, fordi vi har vist, at
vi kan skabe denne relevans fremfor blot at beherske de forskellige platforme. Vi har desuden
et stærkt nordisk set-up, så vi har store forventninger til samarbejdet, siger ejer af Very,
Thomas Bjerg.
Verys succes i Norden for blandt andet burn Energy, glacéau vitaminwater og Somersby samt
en unik forretningsmodel har ligget til grund for, at Kraft Foods netop valgte Very, som et af
de digitale lead-bureauer i Norden.
Bureauets kernekompetencer inden for community marketing skaber kobling mellem on- og
offline-aktiviteter og positionerer brands i relevante communities. I stedet for den
traditionelle kampagnetilgang fokuserer Very på løsninger, der har til formål at sikre
troværdigheden over for målgrupperne i de kulturer, som brands gerne vil associeres med.
- Vi er meget beærede over at blive valgt af så stor en kunde som Mondelez International, det
tidligere Kraft Foods. Ikke mindst på baggrund af vores utraditionelle tilgang til markedet,
hvor vi organisatorisk og metodisk har bevist, at vores strategi giver resultater på bundlinjen.
Vi har bevist, at vi kan forene on- og offline, og det var netop vores community-baserede
tilgang, som bevirkede, at vi vandt Stimorol, V6 og Twist, siger Thomas Bjerg.
Very blev grundlagt i 2006 af Thomas Bjerg. Bureauet beskæftiger i dag 25 medarbejdere
fordelt i Danmark, Norge og Sverige plus et netværk af plannere, der repræsenterer relevante
communities.
I sommeren 2012 købte PeopleGroup 30 procent af bureauet.
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Deb at-reg l er
Vi ønsker en sober debat på markedsforing.dk, og derfor indfører vi tre regler:
Anonymiserede indlæg slettes uden begrundelse. Hvis debat skal give mening, skal vi stå ved vore
holdninger.
Person-angreb, motivforskning og lignende angreb på ”manden” fjerner vi skønsmæssigt. Gå efter bolden,
kære læsere.
Den tredje regel handler om markedsføring af eget bureau eller person. Den går ikke. Det burde være
indlysende for folk i kommunikations-branchen, men nu er princippet knæsat. Og det er redaktionen, der er
den ultimative dommer.
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