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Mannaz A/S 
Kontorer: 

København, London,  
Hong Kong 

 
Repræsentationer: 

Berlin, Cairo 
 

HOVEDKONTOR: 
Kogle Allé 1 

DK-2970 Hørsholm 
Tlf. +45 4517 6000 
Fax +45 4517 6001 
info@mannaz.com 
www.mannaz.com 

CVR-nr. DK 17 96 92 34 

Mannaz A/S er internationalt  
førende i kompetenceudvikling. 

 
Med udgangspunkt i innovative og 
effektive læringsmetoder udvikler 

vi mennesker og organisationer. 
Vores løsninger har et strategisk 

afsæt og skaber reel effekt. 
Vi blev grundlagt i København i 

1975. I dag servicerer vi kunder i 
40 forskellige lande.
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Hver 8. projektleder oplever, at globaliseringen  
stiller nye krav
Verden har forandret sig. Den er præget af større kom-
pleksitet og flere internationale udfordringer. I Mannaz 
spørger vi hvert år de projektledere, der følger vores 
projektlederkurser om hvilke udfordringer, de oplever. 
Og de har i den seneste undersøgelse svaret ret enty-
digt. Det stiller store krav at navigere i den nye virke-
lighed. Måske er det en virkelighed, du genkender fra 
jeres projektledere?

Når det gælder distanceledelse af internationale projek-
ter oplever 83 % det som en stadig større udfordring, 
som de mangler værktøjer til, ifølge vores undersø-
gelse. 

Spar tid og penge med den nye virkelighed i fokus
Vi har valgt ikke kun at lytte til projektledernes svar denne gang, 
men også at tilpasse os. Når de krav, man møder som projektleder 
ændrer sig, så ændrer kravene til vores projekt-lederuddannelse 
sig også. 

Og vi har ændret i både indholdet og formen. Det vil helt konkret 
sige, at vi lægger mere fokus på f.eks. distanceledelse, foran-
dringsledelse og interessentkommunikation. Og vi har strammet og 
effektiviseret formen, så kurserne ikke er helt så lange og kræver 
så lang tid væk fra hverken arbejdet eller familien. Og så har vi i 
øvrigt også skåret 30 % af prisen.

Scan QR-koden og få hele historien
Du kan få den fulde historie om vores nye PL-uddannelse på 
det vedlagte blå kort, hvis du scanner QR-koden og lægger din 
smartphone ovenpå. Så ringer vi til gengæld til dig inden for et 
par uger, fordi vi meget gerne vil høre, hvad du tænker i forhold til 
projektlederne i din organisation. Du er naturligvis også velkom-
men til at komme os i forkøbet og ringe på telefon 45 17 60 00, 
hvis du gerne vil høre mere inden da. 

Med venlig hilsen

Mannaz
Underskrift
Charlotte Cordua

Kære Janne Krogager

Statoil Fuel & Retail A/S
Att.: Janne Krogager
Borgmester Christiansens Gade 50
Postboks 120
0900 København C

Hørsholm d. 11. maj 2012

hc
1

                 

Mannaz, Kogle Allé 1, DK-2970 Hørsholm, Danmark

Labels_190x60_V03.indd   1 02/05/12   13.21

Statoil Fuel & Retail A/S
Att.: Janne Krogager
Borgmester Christiansens Gade 50
Postboks 120
0900 København C

                 

Scan QR-koden og læg din smartphone her 
(hvis du ikke har en QR scanner så åbn www.mannaz.com/projektleder2012)

Mannaz_Mappe_A3_V02.indd   2 02/05/12   08.26

                 

Verden har forandret sig...
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DIRECT MAIL PAKKE

QR-KODE TIL ANIMATION
Scan og prøv selv

INTERGRAPICH  ANIMATION
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MEDIER
Adresserede forsendelser
E-mail
Mobil markedsføring
Bannerannoncering/betalt search

UDFORDRING
At produktudvikle og relancere en projektle-
deruddannelse i fire moduler på et marked, 
der bedst kan karakteriseres som et ”red 
ocean”, hvor de tilbageværende aktører efter 
finanskrisen slås med livet som indsats. 

MÅLGRUPPE 
2.523 projektledere – især inden for tekniske 
fag – samt 419 HR- og projektchefer.

KAMPAGNENS MÅL 
At øge antallet af solgte kurser fra 450 kurser 
p.a. til 580 solgte kurser – svarende til en 
ekstra omsætning på 2,2 mio. kr.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
”Hjælp os med at få udsolgt i juni ”. Efter 
flere år med ikke-udsolgte moduler var målet 

at vende udviklingen og få første del af den 
reviderede projektlederuddannelse - Modul 
1 – udsolgt i juni 2012. Mannaz tog sin egen 
medicin, lyttede til brugerne og udviklede 
produktet baseret på markedsindsigt. 
Derefter blev produktet præsenteret på bag-
grund af erfaringerne fra dialog med tidligere 
deltagere.

Det nye koncept blev lanceret som netop 
den løsning på tidens udfordringer, som 
projektledere selv har efterspurgt, nemlig 
ved at vende ændringerne og slankningen 
af kursusforløbet til noget positivt: Kortere 
kursus (mindre tid væk fra virksomheden), 
betaling for overnatning (eller hjem og læse 
godnathistorie for dine børn), ny læringsstil 
(effektiv og moderne), selvstudie (forbered 
dig, når du vil).

Nye medier og grafiske udtryk med QR-koder 
og infografik kommunikerede visuelt, at 
forandringen også er sket hos Mannaz. Og 
en lille infografik-film guidede kort og tydeligt 
modtageren igennem en ”forandringsrejse” 

og fordelene ved de nye projektleder-kurser.
 
Der blev sendt DM i varianter til HR- og 
projektchefer samt Projektleder-emner fra 
Mannaz’ database. DM’en bestod blandt 
andet af et brev, en omslagsmappe med 
QR-kode på indersiden samt en plakat/folder 
med QR-kode med link til infografisk film. 
Desuden blev der sendt e-mails med kort 
intro og link til infografik-film suppleret med 
bannerannoncering. Et reminder-postkort 
samlede yderligere op på indsatsen.

RESULTAT
Første udgave af den nye uddannelse i juni 
2012 blev udsolgt. ROMI for kampagnen: 5,3 
på 3 måneder. ROI: 1 efter 3 måneder.
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