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1. INDLEDNING 

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile 
myndigheder. Hjemmeværnskommandoen (HJK) anvender ofte visuelle virkemidler i 

rekrutteringen af de mange frivillige til hjemmeværnet. HJK skal bistås af leverandøren med en 

lang række forskelligartede opgaver indenfor kommunikations-, reklame- og 
mediebureauvirksomhed. Leverandøren skal indgå i et tæt samarbejde med HJK og de mange 

frivillige.  

 
2. SAMARBEJDSFORM OG GODKENDELSESPROCEDURE 

2.1 Generelt  

Leverandøren skal stille en fast kontaktperson til rådighed, som står for den daglige kontakt 
med HJK (den daglige projektleder). 

Det forventes at leverandøren kan agerer faglig sparringspartner overfor HJK i relation til 

kommunikationskampagner og øvrige opgaver, som nærmere beskrevet i denne 
kravspecifikation, der måtte opstå i kontraktperioden. 

Leverandøren må ikke igangsætte nogen form for tiltag uden forudgående skriftlig aftale med 
HJK, jf. kontraktens pkt. 3.3. 

 
2.2 Samarbejde med eksisterende leverandør 

Leverandøren skal i en overgangsfase (den første måned i kontraktperioden) samarbejder med 

den eksisterende leverandør, Kunde & Co, om overdragelse af eksisterende projekter fra Kunde 
& Co til Leverandøren. 

 
Det drejer sig primært om igangsættelsen af forårskampagnen 2017, hvor det forudsættes at 

Leverandøren umiddelbart efter kontraktunderskrift yder en betydelig indsats til overtagelsen af 

opgaven, samt forberedelse af de resterende aktiviteter til denne kampagne. Leverandøren skal 
således afsætte tilstrækkelige ressourcer hertil. Det drejer sig primært om projektledelse, 

strategi og designmæssig deltagelse. Det forventes, at den overordnede kampagnestrategi til 
forårskampagnen 2017 vil blive lagt i løbet af 4. kvartal 2016 i samarbejde med Kunde & Co. 

 
3. OPGAVEBESKRIVELSE 

HJK gennemfører hvert år 1-2 kampagner, en om foråret og en igen om efteråret. Derudover 
kan der opstå særlige behov, f.eks. kampagne for Politihjemmeværnet. I løbet af året skal 

Leverandørens daglige projektleder (kommunikationsrådgiver) være tilgængelig for modtagelse 

af opgaver fra HJK, herunder besvarelse af HJK’s spørgsmål mv. Leverandøren modtager ikke 
betaling for at være tilgængelig for opgavemodtagelse, men vil modtage betaling for udført 

arbejde i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom.  
 

I relation til samarbejdet skal leverandøren i øvrigt kunne bistå HJK med følgende opgaver:  

 
3.1 Generelle opgaver 

3.1.1 Strategisk rådgivning 
Leverandøren skal i samarbejde med HJK udvikle den fremadrettede kampagnestrategi, 

herunder afklaring af mål og målgrupper. 
 

Forud for det efterfølgende års kampagner skal leverandøren bistå HJK med det strategiske 

arbejde, herunder med idé- og konceptudvikling, ligesom leverandøren skal udarbejde det 
taktiske oplæg med hensyn til kampagneflow og mediavalg. 

 
Leverandøren skal efter hver kampagne levere en fyldestgørende evaluering i forhold til af HJK 

opstillede krav, jf. punkt 3.4.2. 
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3.1.2 Projektstyring,  
Leverandøren skal kunne påtage sig den daglige projektledelse, herunder løbende kontakt til og 

sparring med fastansatte i HJV i forbindelse med strategi- og konceptudvikling. 
 

I produktionsfasen skal leverandøren holde kontakt til og koordinere projektets involverede 
interessenter, for at sikre, at de aftalte deadlines overholdes og at materialet leveres i den 

aftalte HJK kvalitet. 

 
 

3.1.3 Kommunikationsprodukter,  
Leverandøren skal forestå udarbejdelsen af det grafiske design, udformningen samt 

færdiggørelse til produktion af kampagneelementer og informationsmateriale, navnlig  

- annoncer, 
- plakater, 

- udstillingsmateriel, som f.eks. windbannere, ståborde, bagvægge mv. 
- web- og mobilbannere, 

- busreklamer, både udenfor og hængeskilte indenfor, 
- hvervematerialer,  

- brochurer, 

- visitkort, 
- præsentationer, 

- idé og opstart af events, herunder involvering af frivillige og 
- fotos til kampagner samt redaktionelt brug. 

 

Ved færdiggørelse til produktion forstås eksempelvis færdiggørelse til tryk for så vidt angår 
produkter, der skal trykkes. 

 
Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende designmanual, jf. bilag 5.  

 
3.1.4 Film 
Leverandøren skal kunne udarbejde rollemodelfilm og reklamespots. Leverandøren skal kunne 

forestå optagelser, produktion, herunder editering mv. frem til den endelige filmmateriale. 
Leverandøren anvender som udgangspunkt frivillige som skuespillere. I relation til 

rollemodelfilm henvises til https://www.vistillerop.dk/vores-frivillige/livet-som-frivillig/, hvor der 
kan ses eksempler på tidligere producerede rollemodelfilm. På Hjemmeværnets youtube kanal 

(HJVFilmkanal) på http://youtube.com  kan ses eksempler på Hjemmeværnets tidligere 

producerede reklamespots. 
 

Leverandøren skal anvende erfarne filmfotografer, filmeditorer og filmproducere, herunder skal 
filmfotografen have mindst 5 års erfaring med lignende testimonial film, hvorimod filmeditorer 

og filmproducere mindst skal have 3 års erfaring med lignende testimonial film. 

 

3.2 Mediaformidling  

 
3.2.1 Strategisk mediaplanlægning 
Leverandøren skal kunne bistå HJK med den strategiske mediaplanlægning forud for en 
kampagne, således at der gennem research af relevante medier vælges den eller de rette 

mediamix for at ramme den af HJK valgte målgruppe for kampagnen bedst muligt.  

 
Leverandøren skal søge at sikre den optimale kombination af mediaindrykning på markedets 

forskellige kommunikationsplatforme (TV, radio, print, outdoor, online, social media, Adwords, 
SEO mv. herefter benævnt "media"), således af HJK får mest muligt ud af sine mediabudgetter.  
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Forud for igangsættelsen af en kampagneaktivitet skal leverandøren kunne bistå HJK med 
rådgivning omkring budgetlægning for mediaindrykningen. HJK kan vælge at anmode om 

igangsættelse af effektmåling af kampagner, og HJK vil da bistå leverandøren med rådgivning 
og sparring i forhold til fastættelse af Key Performance Indicators (KPI) for den konkrete 

kampagneaktivitet.  
 

3.2.2 Indkøb af mediaindrykning 
Leverandøren skal varetage professionelle forhandlinger med medialeverandører, således af 
HJK får mest muligt ud af sine mediabudgetter. Leverandøren skal have en helhedsorienteret 

tilgang til media og til enhver tid have en tilstrækkelig bemanding til at planlægge og indkøbe 
på tværs af alle media, fra de traditionelle til de nye interaktive og digitale media.  

 

Leverandøren skal således forhandle med medialeverandører om priser, rabatter, placeringer 
mv. på HJKs vegne inden for den af HJKs fastsatte budgetramme. For de enkelte opgaver 

udarbejder leverandøren indrykningsplaner, der viser dækning, kontaktpris, tidsplan, platform 
og mediakvalitet, ligesom indrykningsbudgettet skal vise hvordan mediabudgettet planlægges 

anvendt. 
 

Indkøb af mediaindrykning omfatter således navnlig:  

- booking af annonceordre til media inklusive rettelser og standsninger 
- forhandling af priser og rabatter mv. for mediaindrykning 

- kontrol af mediafakturaer for den købte mediaindrykning 
 

Tracking af mediaindrykning omfatter navnlig: 

- overvågning af priser, rabatter og deadlines for aflevering af materiale 
- reklamation til media ved fejl i spots m.v. 

 
3.3 It-ydelser 

3.3.1 Webdesign og udvikling 
Leverandøren skal kunne varetage kampagnedesign og udvikling på hjemmeværnets 

rekrutterings- og kampagnesite, http://vistillerop.dk. Yderligere skal kunne leverandøren stå for 

vedligehold af specifikke moduler til tilmeldingsformularerne på sitet. 
 

Derudover skal leverandøren kunne gennemføre løbende opdatering, udvikling og vedligehold 
af applikationer, statistiske databaser og features på http://vistillerop.dk. 

 

Leverandøren vil i forbindelse med løsningen af disse opgaver skulle indgå i et tæt samarbejde 
med den leverandør, der hoster http://vistillerop.dk.  

 
 

3.3.2 Facebookside 

Leverandøren skal spille en aktiv rolle i forbindelse med Hjemmeværnets løbende 
kampagneaktiviteter på facebook. Herunder udvikling af indhold og det grafiske udtryk på de 

enkelte posts. Desuden skal leverandøren kunne bistå med strategisk rådgivning i forbindelse 
med kampagneaktiviteterne for at sikre størst mulig effekt.  

 
Leverandøren skal kunne bistå med videreudvikling af applikationer, samt teknisk bearbejdning 

af diverse kampagnemateriale, såsom filmklip og online test, til brug på facebook platformen.  

 
3.3.3 Business Management System 

Hjemmeværnet har købt licens til en BMS (Business Management System) løsning hos firmaet 

Encode, der ligger i Odense (www.encode.dk). Leverandøren skal kunne forestå programmering 

af skabeloner til materialebyggeren fra InDesign til det format, som systemet forstår.  

 

http://vistillerop.dk/
http://vistillerop.dk/
http://vistillerop.dk/
http://www.encode.dk/
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3.3.4 Tryk af særlige formater 

Hjemmeværnet kan i forbindelse med kampagneaktiviteter, have behov for tryk i formater der 

ikke er omfattet af Moderniseringsstyrelsen/Statens Indkøbs rammeaftale med trykkerier. Det 

vil dreje sig om følgende formater: 

 

Produktkategori Størrelse 

Out-door plakat B 118,5 X H 175 cm 

Bus venstresider B 480 x H 48 cm 

Bus højresider 2 x B 212 x H 40 cm. 

Bus bagsider B 145 x H 60  

Hængeskilte i busser B 48 x H 30 cm 

Europlakater B 80 x H 120,5 cm 

Foliering af døre i metro B 103 x H 103 cm 

Leverandøren skal kunne bistå med tryk i ovenstående formater. 

 

3.4 Post kampagne 
3.4.1 Effektmåling 
Leverandøren skal under gennemførelsen af en kampagne foretage måling af kampagnens 

effekt for så vidt angår sign ups mv. 
 

Øvrige effektmålinger, imagemålinger, tracking mv. er ikke omfattet af denne kontrakt. 
Leverandøren kan blive anmodet om at bistå analyseleverandøren vedr. effektmåling af 

kampagnematerialet i forhold til målgruppen.  
 

3.4.2 Evaluering 
 
Efter kampagneperioden skal leverandøren kunne gennemføre en præsentation indeholdende 

de vigtigste resultater (effekt for så vidt angår sign ups mv.), konklusioner og anbefalinger for 
hjemmeværnet fremadrettet. 

 

Endvidere kan der iværksættes evaluering af hele processen med henblik på styrkelse af det 
fremadrettede samarbejde. 


