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Oplevelse, region og kreativ re-positionering

Formål

Undersøge regional image re-positionering
med henblik på tiltrækning af attraktive borgere

Struktur

1. Place branding over for borgere
2. Nordjyske case-studier:

• Region Nordjylland

• Mindwork, AAU, Aalborg 
3. Konklusion



Branding af steder - muligheder

• At tilføje følelser/værdier til stedet 

• At skabe identifikation hos forbrugeren

• Gennemslagskraft i ensartet budskab til alle place consumers

• Stordriftsfordele – ét fælles koncept for mange aktører

• Et strategisk / analytisk framework

• Udvikling af markedsføringsstrategi

• Analyser af identitet, image, positionering



Branding af steder - udfordringer

• Steder har vidtfavnende udbud – svært at skabe fælles 
profil

• Mange interesser involveret  – at skabe 
ejerskab/konsensus 

• Forskelligartede kunder med forskellige interesser

• Påvirkning af kundernes image fra mange kilder (medier)

• Lokalbefolkningen et vigtigt element – svære at 
kontrollere

• Ofte begrænsede ressourcer til rådighed



Tiltrækning af nye borgere – hvad virker?

• Attraktivt jobmarked

• Attraktive boliger

• Fornuftige lokale skattetakster

• Højt uddannelsesniveau

• Social velfærd af høj kvalitet + fornuftige priser

• Bosætningsservice (finde bolig, skole, job til ægtefælle)

• Kulturelle tilbud

• Imødekommenhed over for tilflyttere

(Kotler et al. 1999)
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Case-studie: Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft

• privat-offentligt partnerskab

• samarbejde mellem konkurrenter

• tiltrækning af især IT-medarbejdere

• promotion og tilflytter-service



Case-studie: Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft
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Case-studie: Tiltrækning af studerende



Case-studie: Tiltrækning af studerende
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www.brandingaalborg.dk

Visionen
Aalborg vil være en modpol til den 

traditionelle storby. Større af 

hjertet, mindre af omfang – og 

med højere til himlen. Vi vil dyrke 

kontrasterne og skabe rum for 

mangfoldigheden. Gribe verden. 

Og gennem viden, samarbejde og 

handlekraft sikre rammerne for et 

liv i udvikling.

Værdierne:

• Kontraster

• Højt til himlen

• Samarbejde

• Handlekraft 



Case: Aalborg

Venlig Kedelig

Eksotisk

Tilgængelighed

Bymiljø

Kultur

Internationalt 
erhverv Åben & 

uhøjtidelig

SamarbejdeVidenssamfund

Handlekraft

Natur



Musikkens Hus

Nordkraft



Kultur-spænding

Natur-spænding

Internationalt

Tilgængelig

Venlig Kedelig

Eksotisk

Videnssamfund

Handlekraft



Regions branding handler om….

• at forene det funktionelle (venlige) med det 
oplevelsesmæssige (eksotiske)

• at kombinere mange udbudsinteresser og forblive 
distinkt

• at kombinere mange efterspørgselsinteresser og 
bearbejde eksisterende images

• at kombinere kommunikationsplatform med 
produktudvikling

• at bevæge sig fra amtslig non-entity til regional entity
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