
Kommunikation og marketing 
- på abonnement

Hvorfor vælge et abonnement?

En travl og hektisk hverdag med kunder og op-
gaver er ofte årsagen til, at kommunikations- og 
marketingaktiviteter bliver nedprioriteret.

Måske har I ikke de nødvendige ressourcer til at 
varetage jeres kommunikations- og 
marketingopgaver.

Eller måske har I heller ikke tilstrækkelige kom-
munikations- og marketingopgaver, som beretti-
ger en fuldtidsansat medarbejder?

Hvis du kan genkende disse scenarier, kan du 
helt sikkert få glæde af vores abonnementsord-
ning, hvor vi hjælper jer med forskellige kom-
munikations- og marketingopgaver.

Vi taler med jeres stemme

Vores abonnement tager udgangspunkt i et tæt 
og struktureret samarbejde med jer.

Når vi indgår en aftale, afholder vi et opstarts-
møde, hvor vi snakker om jeres behov og de 
fokusområder, som I ønsker prioriteret, herun-
der emner og overskrifter for det kommende 
content  på jeres sociale medier, i pressen, på 
hjemmeside o.l.

På opstartsmødet og de efterfølgende kvartals-
vise statusmøder fastlægger vi jeres behov og 
vores indsats for de kommende måneder, herun-
der de fokusområder, som er relevante for jeres 
virksomhed eller kommune.

Efter opstartsmødet mødes vi typisk én gang om 
ugen på Teams foruden vores fysiske møde én 
gang i kvartalet.

Typiske opgaver i vores abonnement

Et abonnement hos Albæk kommunikation/Zoeme kan bl.a. omfatte:

• Målrettet kommunikations- og marketingstrategi og produktion af content (opslag) til digitale-,       
   trykte-, nyheds- eller sociale medier
• Målrettet online annoncering på LinkedIn, Facebook og Instagram
• Løbende opdatering af sociale medier
• Intern eller ekstern storytelling, hvor vi formulerer og skriver om jeres kommune eller virksomheds         
   kvaliteter, produkter og serviceydelser
• Nyhedsformidling
      - Pressemeddelelser eller andet pressemateriale
      - Nyhedsbreve o.l.
• Storyboard og manuskript til videooptagelser



Abonnementspakker
- Grundpakker

Vores 3 typiske grundpakker
- på månedsbasis: 

Eksempler på pakkernes indhold:

Vilkår for abonnementsaftalen

Pakke 1 – Facebook/Instagram
Målgruppeopsætning, produktion af content til 
4 organiske opslag om måneden, kampagneop-
sætning, optimering samt afrapportering.

Vilkår for abonnementsaftale kommunikation og marketing på månedsbasis:

• Abonnementsaftalen indgås på månedsbasis og løber for min. 6 måneder

• Aftalen kan til hver en tid opsiges af begge parter med 3 måneders varsel

• Priserne reguleres med ændringerne i Nettoprisindekset, første gang 1/9-2022

• Betaling månedsvis forud

Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

8 timer pr. måned kr. 6.400 excl. moms.

12 timer pr. måned kr. 8.650 excl. moms.

20 timer pr. måned kr. 13.600 excl. moms.

Pakke 2 – LinkedIn
Målgruppeopsætning, produktion af content for 
2 x 4 organiske opslag om måneden, kampag-
neopsætning optimering samt afrapportering.

Pakke 3 – LinkedIn, pressestof, nyhedsbrev
Målgruppeopsætning, produktion af content for 
4 organiske opslag om måneden, kampagneop-
sætning, optimering, afrapportering. Endvidere 
1x pressemeddelelse samt 2 A-4 siders nyheds-
brev eller opdatering af hjemmeside.OBS: Opstartsgebyr er én måneds forudbetaling.



Videoproduktion
- på årsbasis

Vores tilbud på videoproduktion:

Vilkår for videoproduktion

Vilkår for abonnementsaftalen – videoproduktion på månedsbasis:

• Abonnementsaftalen indgås på månedsbasis og løber for min. 6 måneder

• Aftalen kan til hver en tid opsiges af begge parter med 3 måneders varsel

• Priserne reguleres med ændringerne i Nettoprisindekset, første gang 1/9-2022

• Betaling 14 dage efrer aflevering af produktionen.

30 - 45 sek. video (én produktion ad gangen) 30 - 45 sek. video (to produktioner ad gangen)

60 - 90 sek. video (én produktion ad gangen)

  3 videoer p.a.  kr.   37.200 excl. moms
  5 videoer p.a.  kr.   58.900 excl. moms
  8 videoer p.a.  kr.   91.200 excl. moms
12 videoer p.a.  kr. 130.500 excl. moms

  2 videoer p.a.  kr.   21.900 excl. moms
  4 videoer p.a.  kr.   41.800 excl. moms
  8 videoer p.a.  kr.   81.000 excl. moms
12 videoer p.a.  kr. 116.100 excl. moms

  3 videoer p.a.  kr.   57.600 excl. moms
  5 videoer p.a.  kr.   91.200 excl. moms
  8 videoer p.a.  kr. 141.000 excl. moms
12 videoer p.a.  kr. 202.000 excl. moms

60 - 90 sek. video (to produktioner ad gangen)
  2 videoer p.a.  kr.   32.800 excl. moms
  4 videoer p.a.  kr.   62.300 excl. moms
  8 videoer p.a.  kr. 120.700 excl. moms
12 videoer p.a.  kr. 173.100 excl. moms

Den enkelte produktion omfatter udarbejdelse af manuskript, storyboard, optagelse (one location), 
klipning, danske subtitles, musik og evt. srt-file samt transport max. 150 km (herudover statens takster).

OBS: Opstartsgebyr - svarende til 1 videoproduktion - betales forud



Ønsker du at vide mere?

Mads Søndberg
CEO & Partner

Andreas Albæk
Partner & Adm. direktør

Mobil:

Mail: 

+45 7174 7598

mads@zoeme.dk

Mobil:

Mail: 

+45 2819 6672

andreas@albaekkommunikation.dk

For nærmere oplysninger om 
abonnementsaftale og videoproduktion 

kontakt enten:


