
Få et gratis rådgivningsforløb
Når man som virksomhed kommunikerer 
klima, miljø og bæredygtighed, kan der 
let opstå tvivl. Kommer vi til at overdrive 
indsatsen? Risikerer vi at blive beskyldt for 
greenwashing?

Rammer man den rette balance i sin 
kommunikation, er der imidlertid god 
mulighed for, at det kan forstærke den 
økonomiske bundlinje. 

Virksomheder, der deltager i et Bæredygtig 
Bundlinje-projekt, kan få individuel 
rådgivning om kommunikation af deres 
grønne indsatser. Det sker i samarbejde med 
kommunikationsbureauet Advice.

Hvem er Advice?
Advice er et af Danmarks største 
kommunikationsbureauer og har en 
særlig ekspertise og erfaring inden for 
bæredygtighed. Advice har hjulpet et utal af 
både små og store virksomheder med deres 
strategi og grønne markedsføring. 

Nu er de klar til at hjælpe Bæredygtig 
Bundlinje-virksomheder med at skærpe 
markedsføringen til de krav, som forbrugerne 
og samarbejdspartnere kan have til 
virksomhedernes bæredygtighed i 2021.

Ved at indgå i et forløb med Advice, får I 
inspiration og konkrete redskaber til, hvordan 
I kan markedsføre jeres grønne tiltag. 

Fem fordele ved at kommunikere om grønne indsatser
Flere virksomheder undlader at fortælle om deres bæredygtighedsindsatser af bekymring 
for at kommunikere det på en forkert måde eller ubevidst komme til at overdrive indsatsen. 
Det er ærgerligt, for der er faktisk mange potentialer at høste, hvis man har redskaberne til 
at gøre det rigtigt: 

1.  Kunderne vil gerne støtte virksomheder, der tager et samfundsansvar, hvilket vil
 kunne mærkes på den økonomiske bundlinje. 
2.  Virksomhedens kommunikation bliver mere varieret og spændende for potentielle
 kunder.
3.  Man kan inspirere flere virksomheder til at tage et større samfundsansvar. 
4.  Man forbereder sig til en fremtid, hvor kravene til bæredygtighedstiltag og 
 samfundsansvar kun er stigende. 
5.  Virksomheden bliver mere interessant for kommende medarbejdere, stakeholdere
 og politikere, der gerne vil i samarbejde og dialog med grønne virksomheder.
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Hvad kræver det at være med? 
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0  
og Bæredygtig Bundlinje Bornholm. 

Rådgivningsforløbet løber over cirka to måneder og kræver, at virksomheder sætter 
tid af til en workshop med rådgiver, opfølgning og en afsluttende session, hvor 
konklusioner og anbefalinger præsenteres for virksomheden. 

1. Opstart og identifikation af potentialer 
Advice holder en 3-timers workshop 
for repræsentanter fra virksomheden. 
På workshoppen vil Advice give indsigt 
i og redskaber til grøn markedsføring, 
kommunikationsplan og salgsstrategi. 

Derudover vil Advice gennem flere øvelser 
hjælpe med at identificere potentialer og 
udfordringer for jeres markedsføringsindsats. 

2. Analyse af jeres behov og potentialer
Efter workshoppen vil Advice lave en analyse 
af virksomheden ud fra desk-research 
på virksomhedens forretningsområde, 
svarene fra workshoppen og de 
baggrundsdokumenter, som  
virksomheden udfylder om sig selv. 

Analysen vil bruges til at udarbejde den 
afsluttende rapport på forløbet, der skal give 
inspiration til markedsføringsindsatser og 
videre bæredygtighedsarbejde i  
virksomheden.   

3. Afsluttende rapport med inspiration til 
videre arbejde
Deltagere på det individuelle 
rådgivningsforløb vil modtage en afsluttende 
rapport, der identificerer potentialer 
og indsatser, som kan igangsættes hos 
virksomheden. 

Rapporten vil indeholde: 
• Value Proposition Canvas 
• Prioriteret kommunikations- og 

handlingsplan samt salgsstrategi 
• Businesscase for salgsstrategien 
• Kunde- og markedsanalyse 
• Bud på virksomhedens purpose, som kan 

bruges til kernefortællingen 

I forbindelse med leveringen af rapporten 
vil Advice desuden lave en præsentation af 
rapportens konklusioner og fund.
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