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Vælg de rigtige samarbejdspartnere 
 

Skal man have bygget et hus på en tom byggegrund, er det altid en udfordring at vælge de rigtige 

håndværkere. Kan de deres kram? Kan de overholde tidsfrister? Bruger de gode materialer? Kan de 

huske præcist hvad I har aftalt? Kan de finde ud af at koordinere arbejdet indbyrdes? 

 

Når det gælder kommunikation, vil det typisk være grafikere, trykkerier, fotografer, web-designere, 

programmører og tekstforfattere, man skal samarbejde med – og betale for. Her er nogle simple råd, 

som på den lange bane kan spare dig for både tid og penge. 

 

 

Leverandørerne 

 Vælg en person/firma, der kan dokumentere relevante kompetencer og uddannelser.  

 Vælg gerne efter anbefaling fra andre virksomheder. 

 Undgå at hyre din dygtige svigerdatter eller naboens svoger, selv om de er rasende billige. Hvis 

ikke de til daglig arbejder professionelt i branchen, kan det senere vise sig at være en dyr 

løsning, og du risikerer derudover at få knas i nogle private relationer. 

 Pas på med at hyre folk, der ”kan det hele”. Det betyder som regel, at de ved en lille smule om 

mange ting… 

 Tag en god snak inden I går i gang – og husk at se eksempler på hvad han/hun tidligere har 

lavet. 

 Indgå altid en skriftlig aftale, hvor opgaver og tidsplaner er nøje specificeret. 

 

Entreprenøren 

 I mange tilfælde involverer opgaven flere af ovenstående faggrupper, og det kræver en 

professionel tilgang at holde styr på dem alle. Undgå derfor selv at være hovedentreprenør, men 

overlad opgaven til en kommunikationskonsulent.  

 Den væsentligste grund til at bruge en professionel hovedentreprenør er, at vedkommende 

kender de forskellige processer og derfor kan hjælpe dig med at lave et realistisk budget. Det er 

surt at overskride det eller at skulle droppe en vigtig del, fordi pengene er brugt. 

 De professionelle kan bedre overskue markedet og sikre, at du vælger de rigtige folk til 

opgaverne – de har et godt netværk, og de ved hvad diverse faggrupper kan.  

 Kommunikationskonsulenten er mere end en konsulent – hun/han vil typisk samtidig udføre en 

del af det konkrete arbejde, fx som grafiker eller tekstforfatter. 

 
 
Flere gratis gode fif fra min hjemmeside: 

 

 
Kanalrundfarten  

 

 
Serviceeftersynet 

 

 
Konferencen 
 

 
 

God kommunikation er en investering – dårlig kommunikation er en udgift. 

http://rescomm.dk/Docs/RESCOMM%20Kanalrundfart.pdf
http://rescomm.dk/Docs/RESCOMM%20Serviceeftersyn.pdf
http://rescomm.dk/Docs/RESCOMM_konf.pdf

