
Den Handlende Idé.



Hvad er kreativitet?



At se muligheder.
Hvad er kreativitet?



Hvad er en idé?



Løsningen på et problem.
Hvad er en idé?



Agenda
• Hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen.
• Fra storytelling til storydoing.
• Empati & indsigt
• Den Handlende Idé
• Konklusion
• Spørgsmål og kommentarer



Når alt kommer til alt
handler det så ikke i bund og 
grund om penge?



Jo …



… men hvis penge taler 
vi om?



FORBRUGERNES



Hvor kommer vi fra? Og 
hvor er vi på vej hen?
Én-, to- og trevejs kommunikation.







… hvad er det når alt kommer til alt de siger?





Dine venner er bedre, og i 
særdeleshed mere troværdige, 
reklamefolk end Nike’.



Hvis traditionel reklame 
ikke virker  
- hvad gør vi så?



Fra storytelling til 
storydoing.







Historien om travhesten



Den Handlende Idé



No go’s …



Koncept
Hvad kan vi hjælpe med?

Deltagere
Målgruppe



Men …



… man kan ikke hjælpe 
folk man ikke kender!



Empati
⬇ 

Indsigt
⬇

Handlende Idé 



Empati
… må ikke forveksles med forståelse - det er medfølelse.

• Interessér dig for deltagerne - prøv at gennemleve 
deres liv.

• Snak med de potensielle deltagere.
• Prøv at finde lignende følelser i dig selv, som du 

har oplevet.
• Husk: Hvis du ikke kan mærke og føle det samme 

som deltagerne virker du ikke troværdig.



Empati
⬇ 

Indsigt
⬇

Handlende Idé 



Indsigt
… en emotionel menneskelig sandhed der er øjeblikkeligt 
genkendelig.

• Hvilken sandhed deler vi med deltagerne?
• Vær opmærksom på at der forskel på fakts, 

observationer og indsigter!
• Brug “Kender du det at …” testen.
• Husk: At hvis den handlende idé ikke er baseret på 

en reel indsigt får du aldrig deltagerne med.



Empati
⬇ 

Indsigt
⬇

Handlende Idé 



Den handlende idé



Vi skaber handlende idéer 
der genererer differentieret 
indhold  
på tværs af medier  
og platforme.



Betyder det at annoncen er 
død?



NEJ





The best job in the world.





Vi skal løse reelle problemer 
for vores kunders kunder.



… og hvordan gør vi så det?



Ved hjælp af et super-
simpelt værktøj.



Problem
⬇ 

Løsning
⬇

Aktivering 



Problemet
… kan også være et ønske, et behov eller blot en udfordring.

• Hvad er resultatet af problemet.  
F.eks. lav kundetilfredshed, manglende synlighed, 
salg eller kundetilstrømning.

• Hvad er det egentlige problem for vores kundes 
kunder, som udmynter sig i ovenfor beskrevet 
resultat.

• Husk: FORKERT PROBLEM = FORKERT 
LØSNING



Problem
⬇ 

Løsning
⬇

Aktivering 



Løsning
• En Handlende Idé - altså en løsning der gør noget i stedet 

for at sige noget.

• Løsningen kan være hvad-som-helst bare ikke traditionel 
reklame. 
Altså ingen bannere, annoncer, film eller anden reklame.

• Hvad kan vi hjælpe vores kunders kunder med, som er 
relevant ift. vores kunders produkt/serviceydelse/brand.

• Husk at en idé ALDRIG er digital. Men det er som oftest det 
digitale der gør den mulig.



Problem
⬇ 

Løsning
⬇

Aktivering 



Aktivering
• Hvordan sikrer vi at målgruppen bliver opmærksom 

på løsningen.
• Den ultimative løsning genererer aktiveringen 

organisk.
• Husk at paid media er den pris vi betaler for at 

vores løsning/handlende idé ikke er god nok..



Problem
⬇ 

Løsning
⬇

Aktivering 



Som for eksempel:



Tigo UNE
Et colombiansk telekommunikationsselskab.





KBH RENHOLD





American Express





A love song from  
a mordere





CULT
Vi vil til en hver tid hjælpe den unge med at holde fest.



Konklusion
Alt og intet har ændret sig.





Spørgsmål og 
kommentarer


