
Alle virksomheder har behov for omtale  
og synlighed. Her er pressen en effektiv og  
troværdig kanal, hvor din virksomheds bud- 
skaber kan nå en bred gruppe af mennesker.

Men resultaterne kommer kun gennem  
vedholdenhed og en faglig sans for den gode 
historie. Vi har de rette kompetencer inden  
for journalistik og markedsføring, der skal  
til for at lykkes med din næste PR-aktivitet.

Vi tror så meget på egne evner, at vi tilbyder  
en prismodel, hvor 75 procent af vores hono-
rar kun bliver udbetalt, hvis din historie finder 
vej til medierne. Vi kalder det  
’no cure – low pay’.

Ønsker du at sate på en intensiv kommunikati-
ons- og pressestrategi i hele årets løb, anbefa-
ler vi at vælge vores samlede PR-pakke.

Alle virksomheder har behov for omtale  
og synlighed.

Kom i mediernes 
SØGELYS

Alexander Loft
Journalist og PR-konsulent
+45 20762854  •  alexander@grobowski.dk



PR - PAKKEN
• 2 pressemeddelelser hvert kvartal

• 2 månedlige artikler på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev

• 1 kundecase hvert kvartal

• 1 redaktionsmøde hvert kvartal

• Redaktionel sparring året rundt

• Målrettet udsendelse af pressemateriale

• Intensiv og personlig opfølgning ved medierne

• Medieovervågning på presseaktiviteter

PR PLUS - PAKKEN
• 2 pressemeddelelser hvert kvartal

• 3 månedlige artikler på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev

• 2 kundecases hvert kvartal

• 1 videointerview hvert kvartal

• 1 redaktionsmøde hvert kvartal

• 1 medieanalyse som introduktion

• Redaktionel sparring året rundt

• Målrettet udsendelse af pressemateriale

• Intensiv og personlig opfølgning ved medierne

• Medieovervågning på presseaktiviteter

PRESSEAKTIVITET – NO CURE - LOW PAY
• Vi tager 75 procent af den økonomiske risiko på PR-opgaven

• Du betaler kun succeshonorar, når vi skaffer omtale

• Målrettet udsendelse af pressematerialet

• Intensiv og personlig opfølgning ved medierne

• Medieovervågning på presseaktiviteten

PRESSEAKTIVITET

Kun kr. 13.490,- 
pr. gang

PR - PAKKEN

Kun kr. 14.495,- 
pr. måned

PR PLUS - PAKKEN

Kun kr. 23.495,- 
pr. måned



Vi tror så meget på vores egen ekspertise inden for PR, at vi tager 
75 procent af den økonomiske risiko på din presseaktivitet.  
Vores opstartshonorar er 3.495 kr., mens vores succeshonorar er 
9.995 kr., som dækker alle de medier, hvor din historie bliver omtalt.  
Dét er, hvad vi kalder for en god historie!

PRESSEAKTIVITET - NO CURE - LOW PAY

DEN GODE PR-HISTORIE

For at lykkes med en PR-historie skal den  
være væsentlig for både din virksomhed 
og offentligheden. Historien skal overraske 
mediernes læsere eller tappe ind i et aktuelt 
emne eller tendens i samfundet. Følger vi 
den opskrift, har vi gode forudsætninger  
for at opnå resultater.

For at lykkes med en PR-historie

RESULTAT OG PRIS HÆNGER SAMMEN

Vi anvender en gennemsigtig og resultatafhængig prismodel: 
’No cure – low pay’. Når vi går i gang, betaler du opstartsho-
noraret, som dækker research, interview og en velproduceret 
pressemeddelelse. Herefter betaler du kun, når vi skaffer 
omtale i et af de medier, du selv har været med til at vælge ud. 
Bliver din historie ikke omtalt, betaler du kun for opstarten. 
Så simpelt er det.

Vi anvender en gennemsigtig og resultatafhængig prismodel:

PRESSEAKTIVITET

Kun kr. 13.490,- 
pr. gang



For at opnå omtale og synlighed er det vigtigt at holde et konstant momentum, 
når det gælder presseaktiviteter. På den måde sikrer du, at din virksomhed får 
spalteplads i medierne og positionerer sig i offentlighedens bevidsthed. Vi an-
befaler derfor, at du abonnerer på vores PR-PAKKE. Én samlet løsning, hvor vi 
månedligt udarbejder og håndterer en række faste presseaktiviteter og artikler til 
intern brug. Fjern hovedpinen, og lad os gøre arbejdet.

PR - PAKKEN

MEDIEANALYSE

Vi råder altid nye kunder til at investere i en me-
dieanalyse, hvor vi udarbejder en rapport om jeres 
konkurrenters omtale baseret på data indsamlet fra 
landets nyhedsmedier. Analysen bidrager med et ide-
elt udgangspunkt for at finde frem til historier, som 
pressen finder interessante. På den måde 
positioneres din virksomhed bedst muligt i medie-
strømmen. Prisen for en medieanalyse er 4.955 kr.

DET FÅR DU
• 2 pressemeddelelser hvert kvartal

• 2 månedlige artikler på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev

• 1 kundecase hvert kvartal

• 1 redaktionsmøde hvert kvartal

• Redaktionel sparring året rundt

• Målrettet udsendelse af pressemateriale

• Intensiv og personlig opfølgning ved medierne

• Medieovervågning på presseaktiviteter

PR - PAKKEN

Kun kr. 14.495,- 
pr. måned*

Vi råder altid nye kunder 

*PR-pakken har en bindingsperiode på min. 6 mdr. og en opsigelsesperiode på 3 mdr. Aktiviteterne kan ikke spares op og skal derfor anvendes i de pågældende kvartaler.



Har din virksomhed brug for en gennemgående presserådgivning hver måned, 
så er PR PLUS-PAKKEN at foretrække. Her får du ikke blot muligheden for at få 
produceret flere nyhedshistorier og kundecases, men også videointerviews med 
medarbejdere og ledere, som du kan bruge på virksomhedens hjemmeside eller 
som supplement til dine faste presseaktiviteter.

PR PLUS - PAKKEN

PR PLUS-PAKKEN

Med PR-PLUS PAKKEN styrker vi din kommunikation 
med tre månedlige nyhedshistorier til virksomhedens 
hjemmeside samt spændende videointerviews hvert 
kvartal. Formatet bidrager med en effektiv kommuni-
kation til dine interessenter. En kommunikation, der 
er mere personlig, og som styrker sammenhængs-
kraften mellem medarbejdere såvel som troværdig-
hed overfor kunderne.

Med PR-PLUS PAKKEN

DET FÅR DU
• 2 pressemeddelelser hvert kvartal

• 3 månedlige artikler på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev

• 2 kundecases hvert kvartal

• 1 videointerview hvert kvartal

• 1 redaktionsmøde hvert kvartal

• 1 medieanalyse som introduktion

• Redaktionel sparring året rundt

• Målrettet udsendelse af pressemateriale

• Intensiv og personlig opfølgning ved medierne

• Medieovervågning på presseaktiviteter

PR PLUS - PAKKEN

Kun kr. 23.495,- 
pr. måned*

*PR plus-pakken har en bindingsperiode på min. 6 mdr. og en opsigelsesperiode på 3 mdr. Aktiviteterne kan ikke spares op og skal derfor anvendes i de pågældende kvartaler.



Gå på opdagelse i vores 

CASES
Hos Grobowski har vi opnået stor succes med PR. Det skyldes blandt andet vores brede 

indsigt i medieverdenen og faglige sans for den gode historie. Gå på opdagelse i et udsnit af 
de historier, som vi gennem tiden er lykkedes med at få i medierne.

Hos Grobowski har vi opnået stor succes med PR.



På forsiden af 
BØRSEN
Vi fik Dansk IngeniørService på forsiden af 
landets førende erhvervsavis Børsen.

Med tre nyetablerede kontorer i USA satser 
Dansk IngeniørService på et nyt marked  
for offshore vindenergi.

Danmark er en førende nation inden for vind-
energi, og vi så hurtigt det brede perspektiv i 
historien. Vindbranchens potentiale i USA er 
enormt, og historien er derfor væsentlig for  
en lang række aktører i den danske industri.

Med den rette kombination af aktualitet, 
perspektiv og en skarp vinkling blev nyheden 
bragt som forsidehistorie i Børsen.

CASE — DANSK INGENIØRSERVICE PÅ FORSIDEN AF BØRSEN



Aftenshowet og  
forsiden af

SPIS&BO

CASE — MASSIV MEDIEOMTALE AF BIODYNAMISK LANDMAND

Bred medieomtale af den biodynamiske 
landmand Niels Stokholm.

En aktuel bogudgivelse, blåstempling  
fra landets stjernekokke og et øget salg af 
biodynamiske råvarer, skabte fundamentet  
for fortællingen om Niels Stokholm.

Gennem en målrettet PR-indsats fik vi fortalt 
historien om Niels Stokholm i alt fra nationalt 
tv- og radio over fagblade til lokale- og lands-
dækkende dagblade.

Medieomtalen tæller blandt andet et stort 
tv-interview i Aftenshowet på DR1 samt et for-
sideportræt i Politikens avistillæg Spis & Bo, 
der på udgivelsesdagen blev den mest læste 
historie på Politikens hjemmeside.



CASE — PRESSALIT I TV2 ØSTJYLLAND OG REGIONALE DAGBLADE 

Pressalit kom i 

TV2  
ØSTJYLLAND
Pressalit fik fortalt vigtig inspirationshistorie  
i både tv og på tryk.

Hos virksomheden Pressalit er de dygtige  
til at integrere flygtninge på arbejdspladsen.  
Her kommer flygtninge i virksomhedspraktik  
og får en uddannelse, mens de forbedrer  
deres sprogkundskaber.

Pressalits integrationsindsats umøntede sig i 
et dobbelt ministerbesøg, hvor Integrationsmi-
nister Inger Støjberg og Beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen var på inspirationstur i 
virksomheden for at opleve det gode eksempel. 

Hos Grobowski er vi dygtige til at få de tanke-
vækkende historier fortalt i medierne. Vi hjalp 
Pressalit med pressearbejdet, og resultatet blev 
blandt andet et indslag i TV2 Østjylland samt 
omtale i regionale og lokale dagblade.



”Grobowski arbejder dedikeret 
med vores opgaver, de giver ærlig 

feedback og skaber gode resultater 
sammen med os. Det er som at 

have vores egen dygtige PR-med-
arbejder  

– bare ude af huset.”

Line Rask, HR Specialist,  
Pressalit

”Hos Grobowski får vi kvalificeret  
sparring, faglig dygtighed og retti-
dig omhu hele vejen. Jeg vil meget 

gerne anbefale Grobowski til alle, der 
mangler en partner til pressearbejdet 
– det kan næsten ikke betale sig at 

lade være.”

Marie Astrup, Marketing Director,  
Attention Design

”Grobowski har leveret et håndværks-
mæssigt godt stykke arbejde fra start 
til slut. De har haft en stærk forståel-
se for sagens kerne og været dygtige 
til at anvende data i pressearbejdet, 
som har sikret et effektivt resultat.”

Morten Munk, CEO v.  
Mafcon og Consul of Ukraine

”Grobowski har arbejdet grundigt 
og professionelt med PR-opgaven 
hele vejen gennem processen. De 

har været tålmodige og vedholdende 
fra start til slut og har leveret gode 

resultater, så vi fik vores ønske om at 
komme i Børsen opfyldt.”

Nadja Lund Jeppesen, Social media- 
og contentmedarbejder, Lomax

Det siger vores PR-kunder
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