
Værktøjskasse til profilering af 
Sønderborg i egen markedsføring 

Elementer i værktøjskassen
• Sønderborg-fortællingen på 3 sprog
• Rekrutteringsfolder, klar til tryk
• Billedarkiv til fri afbenyttelse
• Profil-billeder til download
• Fakta om Sønderborgs styrker

Find den på sonderborg.dk/toolbox

http://sonderborg.dk/da/toolbox


Værktøjskasse til profilering af Sønderborg 
i egen markedsføring 

Indhold
 

Sønderborgs styrker

Sønderborg-fortællingen
Tekst på hhv. dansk, tysk og engelsk 

Folder - rekruttering
Download fil til tryk eller online på hhv. dansk og engelsk  

Profil-billeder til download  
5 billeder med tilhørende tekster på hhv. dansk, tysk og engelsk
Anvendelseseksempler

Billedarkiv til fri afbenyttelse



Hvorfor en fælles 
markedsføringsværktøjskasse?
Gennem analyser, dialogmøder og erhvervstræf 
har Sønderborg-områdets virksomheder entydigt 
peget på behovet for en stærkere positionering 
af Sønderborg samt en konkret markedsførings-
værktøjskasse til formålet. Sønderborgs image er 
nemlig en afgørende faktor for vores evne til at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Ca. 50 lokale virksomheder har på denne bag-
grund deltaget i det videre arbejde med dels at 
identificere Sønderborgs styrkepositioner og dels 
fastlægge indholdet i den fælles værktøjskasse.

Værktøjskassens elementer er udviklet for at 
understøtte den enkelte virksomheds egen mar-
kedsføring og rekrutteringsindsats. For det er ikke 
igennem store kampagner, at Sønderborgs image 
styrkes – det er gennem det lange seje træk, hvor 
vi alle trækker i samme retning ved konstant at 
fortælle den samme historie om de samme styrker 
og fordele ved vores område.

Værktøjskassens fundament
Værktøjskassens elementer tager udgangspunkt 
i Sønderborgs tre styrkepositioner: Sønderborgs 
unikke placering (grænseland og internationalt 
udsyn), det glokale Sønderborg (storby i naturen) 
og Sønderborgs handlekraft (vi handler). 

Samtidig kommer elementerne hele vejen rundt 
om de fire faktorer, der spiller ind, når en poten-
tiel medarbejder overvejer at flytte efter jobbet til 
et nyt område eller måske ligefrem til et nyt land. 
Værktøjskassen kan således bruges, når virksom-
heden skal tegne et billede af, hvordan det er 

- At bo i Sønderborg
- At arbejde i Sønderborg
- At lære i Sønderborg
- At leve i Sønderborg

(fritid, oplevelser og kultur)



 

Sønderborgs styrker formuleret i 
Fortællingen om Sønderborg

Med fortællingen om Sønderborg kan du på under to mi-
nutter og med knap 200 ord formidle det helt særlige ved at 
bo, leve og arbejde i Sønderborg. Brug teksten præcis, som 
du vil og i den form, du ønsker – på hjemmesiden, i rekrut-
teringsfolderen eller i samtalen på jobmessen. Du er også 
velkommen til at klippe og forkorte den til eksempelvis en 
jobannonce.

Filer til download:
DK_sønderborg_fortællingen.docx

Fortællingen om Sønderborg

Velkommen til Sønderborg

I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevid-
de. Det er her, at Skandinavien og det kontinentale 
Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som 
Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, 
imens den veludbyggede infrastruktur med motorvej 
og lufthavn sikrer korte afstande til andre metropo-
ler som f.eks. Berlin og København.

Vores særlige placering som naturligt knudepunkt 
i grænselandet har givet os en helt speciel evne til 
at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, 
og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i 
Sønderborg.

På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens 
karakteristika: Nogle af Danmarks største globale in-
dustrikoncerner ligger her. Universitetets campus er 
landets mest internationale med studerende fra over 
50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i 
byens mange restauranter og caféer. Det er også i 
Sønderborg, at du finder ligeså mange kulturoplevel-
ser og events, som der er dage i året.

Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske 
andet, for vi er en storby midt i naturen. Her er 
skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er 250 km 
krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og 
dybde.

Sønderborgs styrker 

Grænseland
(international) Storbyen 

i naturen
(Glokal)

Handlekraft

Ca. 50 lokale virksomheder fra Sønderborg-området har haft 
til opgave at definere og udvælge Sønderborgs styrkeposi-
tioner. Blandt virksomhederne var der især tre styrker, som 
der var bred enighed om og opbakning til – for det er i dem, 
vi kan kende os selv.

Styrkepositionerne er ikke taget ud af den blå luft. De er 
Sønderborg-områdets DNA, og derfor er de også velbegrun-
dede og veldokumenterede. 

I værktøjskassen på sønderborg.dk/toolbox kan du finde  
tekst og tilhørende faktamateriale til de 3 styrkepositioner.

http://sonderborg.dk/da/toolbox/fortaelling


 

Filer til download:
DK_sønderborg_fortællingen.docx

Fortællingen om Sønderborg Tysk og engelske sprogvarianter

Filer til download:
DE_sønderborg_fortællingen.docx

Filer til download:
GB_sønderborg_fortællingen.docx

Willkommen in Sonderborg

In Sonderborg liegt ganz Europa zum Greifen nah. 
Hier begegnen und verbinden sich Skandinavien und 
Kontinentaleuropa. Großstädte wie Flensburg, Ham-
burg und Kiel sind uns eng benachbart, während die 
hoch entwickelte Infrastruktur mit Autobahn und 
Flughafen auch andere Metropolen wie Berlin und 
Kopenhagen nah heranrückt.

Unsere spezielle Lage als natürlicher Knotenpunkt in 
der Grenzregion macht uns besonders geschickt in 
der grenz- und kulturübergreifenden Zusammenar-
beit. Heute leben in Sonderborg Menschen aus 120 
Nationen.

Einerseits vereint Sonderborg alle Merkmale einer 
größeren Stadt: Hier stehen einige der größten 
globalen Industriekonzerne Dänemarks. Keine an-
dere Universität des Landes ist so international wie 
unsere. Mit Studenten aus über 50 Ländern erklingen 
in den vielen Cafés und Restaurants Sprachen aus 
aller Welt. Sonderborg lockt auch mit ebenso vielen 
kulturellen Ereignissen, wie das Jahr Tage hat.

Aber gleichzeitig ist Sonderborg eine Stadt inmitten 
reichhaltiger Natur. Hier gibt es Wälder, Strände, 
Hügel, Haine und Seen. Die gewundene Küstenlinie 
ist 250 km lang. Raum für Entfaltung, Muße und 
Besinnung.

Welcome to Sonderborg

In Sonderborg, all of Europe is within your reach. 
This is where Scandinavia meets and merges with 
continental Europe. Major urban areas such as 
Flensburg, Hamburg and Kiel are our close neigh-
bours, while the well-developed infrastructure of 
motorways and airports provides short distances to 
other metropolitan areas such as Berlin and Copen-
hagen.

Our unique location as a natural hub in the bor-
derlands has given us a unique ability to cooperate 
across borders, cultures and dividing lines, so that 
today people of 120 different nationalities reside in 
Sonderborg.

On the one hand, Sonderborg has all the charac-
teristics of a big city: Some of Denmark’s biggest 
multinational corporations are headquartered here. 
The university campus is the most international in 
Denmark with students from more than 50 countries, 
and languages from all over the world are spoken in 
the town’s many restaurants and cafés. Sonderborg 
also features as many cultural experiences and 
events as there are days of the year.

At the same time, however, Sonderborg is also 
something entirely different, because we are a big 
city in natural surroundings. We are close to forests, 
beaches, hills, woods and lakes. We are surrounded 
by more than 250 kilometres of winding coastline. 
We have room for reflection, tranquillity and depth.

http://sonderborg.dk/da/toolbox/fortaelling
http://sonderborg.dk/da/toolbox/fortaelling


Brug på messer

 

Det er selvfølgelig afgørende, at markeds-
føringsværktøjskassens designelementer 
er lette at bruge. For når de både skal 
benyttes af nogle af Danmarks største virk-
somheder, vores mange driftige smv’ere 
og også uddannelsesinstitutioner og 
organisationer, skal det selvfølgelig være i 
respekt for den enkeltes design og visuelle 
identitet.

Derfor skal der ikke udvikles nye logoer el-
ler forkromede grafiske elementer, der kan 
karambolere med virksomhedernes eget 
design. I stedet anbefaler vi blot, at hver 
enkelt af os henviser til sønderborg.dk

Sønderborg.dk er vores fælles platform, 
hvor kommende tilflyttere og potentielle 
medarbejdere kan finde alle oplysninger 
om Sønderborg-området – fra tilflytterser-
vice og uddannelsesmuligheder til kultur 
og oplevelser i området. Sitet udvikles og 
opdateres løbende af professionelle kom-
munikationsmedarbejdere.

En visuel rød tråd frem for komplicerede 
logoer og designregler…

Filer til download:
dk_sønderborg_vignet_white.ai
dk_sønderborg_vignet_white.png
dk_sønderborg_vignet_grey.ai
dk_sønderborg_vignet_grey.png

gb_sonderborg_vignet_white.ai
gb_sonderborg_vignet_white.png
gb_sonderborg_vignet_grey.ai
gb_sonderborg_vignet_grey.png

http://sonderborg.dk/da/toolbox/design


Brug på messer

Rekrutteringsfolder
I rekrutteringsfolderen har vi samlet de gode argumenter for at flytte til Sønderborg i 
forbindelse med jobbet. Folderen kan være en del af det materiale, du udleverer til mulige 
kandidater efter en samtale, ligesom du kan tage den med på jobmessen eller lægge den 
op på virksomhedens website. 

Du bestemmer naturligvis selv, om rekrutteringsfolderen skal være i elektronisk form 
eller print. Printer du folderen, vil vi anbefale, at du bruger ubestrøget, svanemærket papir. 
Folderne er naturligvis på både dansk og engelsk. 

Filer til download:
dk_sonderborg_rekruttering_online.pdf
dk_sonderborg_rekruttering_quickview.pdf
dk_sonderborg_rekruttering_trykklar_250x250mm.pdf
gb_sonderborg_recruitment_online.pdf
gb_sonderborg_recruitment_quickview.pdf
gb_sonderborg_recruitment_trykklar_250x250mm.pdf

http://sonderborg.dk/da/toolbox/folder


 

Tekstintegrerede profilbilleder
Når vi bruger Sønderborgs styrker kreativt 
til at fortælle, hvad det er for et liv og en 
verden, der venter i Sønderborg, gør vi det 
med både lune og et glimt i øjet. For det 
skal afspejle, hvem vi er. 

Vi er stolte af vores område, men ikke 
selvfede, og vi synes egentlig, at det er lidt 
morsomt med alle de fordomme, der er 
om os og ”Udkantsdanmark”. Den virke-
lighed, vi kender, ser helt anderledes ud! 
Derfor tør vi godt vende fordommene på 
hovedet. Det er netop det, de fem tekstin-
tegrerede profilfotos gør, og derved kan de 
være med til at give verdenen omkring os 
en aha-oplevelse og et helt nyt perspektiv. 



Filer til download:
dk_profilfoto1_map.jpg

Billedet uden tekst finder
du i Billedmappen.

Profilfoto1 samt tilhørende tekst 
findes også på tysk og engelsk
i værktøjskassen.

Profilfoto 1
Sønderborgs beliggenhed

Internationalt udsyn fra Porten til Europa
I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at Skandinavien og det  
kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er 
vores tætte naboer, imens den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer  
korte afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.

Sønderborg er et naturligt knudepunkt i grænselandet. Det har givet os en helt speciel evne til  
at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationa-
liteter i Sønderborg. Nogle af landets førende globale industrikoncerner ligger her, imens vores 
universitet er Danmarks mest internationale campus med studerende fra flere end 50 lande.  
Her er ingen udkant, men til gengæld masser af udsyn.        

Se verden med andre øjne på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Filer til download:
dk_profilfoto2_learn.jpg

Billedet uden tekst finder
du i Billedmappen.

Profilfoto2 samt tilhørende tekst 
findes også på tysk og engelsk
i værktøjskassen.

Et skoleliv med rødder og internationalt udsyn
I Sønderborg uddanner vi til en global virkelighed hele vejen fra ABC til Ph.D. Her er internationale 
børnehaver, skoler og gymnasier samt nytænkende friskoler, folkeskoler og ungdomsuddannelser. 
På universitetet uddannes studerende fra flere end 50 lande, og campus er Danmarks mest inter-
nationale.

Sådan må det nødvendigvis være i et område, der både er hjemsted for nogle af landets største 
globale virksomheder og som ligger dér, hvor Skandinavien og det kontinentale Europa mødes 
og bindes sammen. Vores børn vokser op med internationalt udsyn – men også med jord under 
neglene. For i Sønderborg har vi samtidig fødderne plantet solidt i den sønderjyske muld.  
Det giver både dybde og rødder på den videre rejse ud i verden.

Find en verden af uddannelser på sønderborg.dk

Profilfoto 2
Læring/uddannelse

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Profilfoto 3
JOB

Filer til download:
dk_profilfoto3_job.jpg

Billedet uden tekst finder
du i Billedmappen.

Profilfoto3 samt tilhørende tekst 
findes også på tysk og engelsk
i værktøjskassen.

Karriere i balance
Hvad nu, hvis du kunne droppe spildtid og motorvejskø til og fra arbejde? Hvad nu hvis du i ste-
det kunne tage en løbetur i skoven, hoppe i kajakken eller bare nyde roen og naturen? Og hvad 
nu, hvis det var foreneligt med en ambitiøs og international karriere – og helt normalt at møde 
chefen og kollegerne i våddragt eller tights efter fyraften? Så skulle du måske kigge forbi os i  
Sønderborg.

Her venter over 4.000 virksomheder på dig – fra store globale industrikoncerner til små og mel-
lemstore virksomheder inden for et hav af brancher og kreative erhverv. Men her venter også 
noget mere og andet. For Sønderborg er en storby midt i naturen, der både giver dig byens liv, 
landets idyl, naturens udfoldelsesmuligheder og et liv i balance.

Find firmaer og fritidsaktiviteter på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Filer til download:
dk_profilfoto4_living.jpg

Billedet uden tekst finder
du i Billedmappen.

Profilfoto4 samt tilhørende tekst 
findes også på tysk og engelsk
i værktøjskassen.

Storby midt i naturen
I Sønderborg behøver du hverken vælge mellem stilletter og gummistøvler eller god stil og jyde-
krog. For Sønderborg er ikke et enten/eller. Det er et både/og, der med byens puls og naturens ro 
giver dig det bedste fra to verdener. 

Derfor kan du også bo helt, som du vil, uanset om din udsigt skal være til byens menneskemylder,  
naturens vidder eller 250 km krøllet kystlinje. Alle muligheder står åbne – fra ejerlejligheder, 
parcelhuse og rækkehuse, over idylliske landejendomme og gamle herskabsvillaer til eksklusivt 
liebhaveri, arkitektoniske perler og dit eget selvbyggede drømmehus.

Find både boliger og byggegrunde på sønderborg.dk

Profilfoto 4
BO

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Profilfoto 5
LEV - Kultur&fritid

Filer til download:
dk_profilfoto5_events.jpg

Billedet uden tekst finder
du i Billedmappen.

Profilfoto5 samt tilhørende tekst 
findes også på tysk og engelsk
i værktøjskassen.

Du kommer ikke til at kede dig
I Sønderborg får du ligeså mange oplevelser, events og kulturelle tilbud, som der er dage i året 
– bogstaveligt talt. Alligevel kan der være rift om pladserne. For vores særlige placering i porten 
til Europa giver korte afstande og transporttider til naboer som Flensborg, Hamborg og Kiel og 
metropoler som Berlin og København.

Så kom til Sønderborg, hvis du vil have en plads på første række med internationalt udsyn til 
resten af Europa. Du vælger selvfølgelig selv, om du er til ballet eller bold, symfoniorkester eller 
sommerrevy, museer eller madoplevelser, kunstudstilling eller koncert.

Se, hvad der sker på sønderborg.dk

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Filer med tysk tekst til download:
de_profilfoto1_map.jpg de_profilfoto2_learn.jpg de_profilfoto3_job.jpg de_profilfoto4_living.jpg de_profilfoto4_events.jpg

Filer med engelsk tekst til download:
gb_profilfoto1_map.jpg gb_profilfoto2_learn.jpg gb_profilfoto3_job.jpg gb_profilfoto4_living.jpg gb_profilfoto4_events.jpg

Profilfotos med tyske og engelske tekster

http://sonderborg.dk/da/toolbox/profil


Du kan bruge de fem profilfotos præcis, som du har lyst til. Del dem f.eks. på de sociale medier 
–både som virksomhed og privatperson – og integrer dem i din virksomheds eget markedsførings-
materiale. Det kan f.eks. være på hjemmesiden eller i printmedier som en rekrutteringsfolder eller 
imagebrochure – eller tænk dem kreativt ind i messestanden. 

Kun fantasien sætter grænser.

Brug i print-medier

Brug på messer

Brug på webDel, del, del

Anvendelseseksempler profilfotos



Billedmappe
Et billede siger mere end tusinde ord, som man siger. Derfor er det vigtigt, at vi visuelt formidler den 
samme fortælling om Sønderborg og vores styrkepositioner. Du kan helt frit og uden beregning bruge løs 
af billedarkivets fotos – uanset om det er til jobannoncen, websitet, opslaget på LinkedIn eller Facebook,  
brochuren, messestanden eller noget helt sjette.



Galleri med 70 billeder
til download

+47

http://sonderborg.dk/da/toolbox/billeder




 

Rigtig god fornøjelse



Markedsføringsværktøjskassen er udarbejdet i et  
samarbejde mellem Sønderborg-områdets erhvervsliv  
og Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

sonderborg.dk/toolbox

http://sonderborg.dk/da/toolbox



