Kommunikation der virker!
Vi hjælper dig med IT og markedsføring

Har din virksomhed sommetider brug for at trække på en IT-afdeling, når der skal opsættes og løses problemer med
servere, netværk og pc’er? Eller har du brug for at skrue op for den digitale markedsføring eller kvaliteten af den
kommunikation, du har med kunderne – uden at skulle ansætte ekstra folk? Irvold IT & Kommunikation understøtter
virksomheder indenfor alle de områder, der ellers klares af en in-house IT- eller marketingafdeling, hvad enten det er
som sparringspartner, som konsulent, eller som ”en ven i nøden”, når opgaverne skal løses nu og her.

Egen marketingafdeling
– udenfor virksomheden

Jeres helt egen, eksterne
IT-afdeling

Mindre virksomheder uden egen marketingafdeling har tit så
travlt med at håndtere faste kunder og daglig administration,
at det er svært at komme skridtet foran og finde nye kunder
eller tage sig af den vigtige kvalitetssikring.

Vi har mange års erfaring med at fungere som kundernes
”eksterne IT-afdeling”, og vi ved præcis, hvor vigtigt det er for
din virksomhed at have en god rådgiver og samarbejdspartner at ringe til, når noget brænder på, hvis netværket skal opgraderes, eller en pc er gået ned. Vi dækker alle de vigtige
elementer:

Så når din virksomhed har brug for at øge markedsføringsindsatsen eller kvaliteten af den kommunikation, du har med
kunderne, så kan du få brug for en ”ekstern marketingafdeling”.
Vi hjælper på projektbasis med fx:
•
		
•
		
•
•
•
		
•
		
•

Digital (web, SoMe, blogs, webinarer, …)
og mere traditionel markedsføring
Tekstforfatning, pressemeddelelser, nyhedsbreve,
kundereferencer og -præsentationer
Oversættelser og gennemskrivninger
Kvalitetssikring af undervisningsmaterialer, tilbud osv.
Sparringspartner på presseaktiviteter og strategisk
kommunikation ifht. medarbejdere og kunder
Video (planlægning og produktion, droneoptagelser,
redigering, tekstning, m.m.)
Events og konferencer - koordinering og eksekvering
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Nye pc’er, printere, netværk, telefoni m.m.
Cloud-løsninger, fx. Microsoft 365
Websites og e-shops, løsninger i WordPress
IT-sikkerhed og backup-løsninger
Etablering af effektive hjemmearbejdspladser
Opsætning af velfungerende virtuelle aktiviteter og
møder, som får virksomheden til at fremstå lige
så professionelt online, som når
du møder kunderne
ansigt-til-ansigt.

Dorthe Irvold:
•
•
		
		
•
		
		
		

28 års erfaring som marketeer fra bl.a. Cray, Cisco, Conscia
Selvstændig fra 2020 og arbejder med kunder i alle
størrelser bl.a. ISS, 1902 Software, aftenskoler, revisor,
krisecenter, m.fl.
Baggrund:
Cand.merc Int. Marketing & Management
HA.Matematik & Erhvervsøkonomi
Videreuddannelse – Journalisthøjskolen

Daniel Irvold:

• Selvstændig IT-konsulent siden 1995 med 			
en lang række kunder som Danmarks
		 Private Skoler, Vinslottet, Etteplan,
		 Danform, IT-firmaer, m.fl.
• Baggrund:
		 Datamekaniker
		 Dronefotograf
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