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Kalundborg Havn lægger an til stort 
brandingarbejde 
 
 
Kalundborg Havn har sat sig klare vækstmål, der skal hjælpes på vej af et offensivt 
brandingarbejde. EHRENBERG Kommunikation er valgt som samarbejdspartner.  
 
Som en af de større erhvervshavne i Danmark bærer Kalundborg Havn på et stort potentiale. 
Med en gunstig geografisk placering og en betydelig kapacitet i forhold til store skibe er der 
gode muligheder for yderligere vækst og udvikling af havnen. Opgaven kræver en indsats 
inden for både PR og public affairs, hvilket EHRENBERG Kommunikation skal hjælpe med. 
 
”I forbindelse med Kalundborg Havns arbejde med strategien for 2015-2020 blev det af 
ledelsen og bestyrelsen besluttet, at der skal større fokus på brandingen af Kalundborg 
Havn. I den forbindelse gennemgik vi mulige samarbejdspartnere og efter en 
udvælgelsesproces, hvor tre kommunikationsbureauer var i spil, har vi valgt at samarbejde 
med EHRENBERG Kommunikation”, siger Bent Rasmussen, Havnedirektør i Kalundborg 
Havn. 
 
For at kunne skabe den ønskede vækst kræver det imidlertid, at havnen kan tiltrække de 
rigtige investorer og samarbejdspartnere – både på erhvervshavnsdelen og på 
krydstogtområdet. En forudsætning for at stå stærkt i markedet er, at havnen er synlig og 
aktiv i forhold til de forskellige interessenter, der kan have direkte eller indirekte interesse i 
Kalundborg Havn. 
 
”Vores opgave handler i høj grad om at brande og positionere Kalundborg Havn blandt 
politikere, andre beslutningstagere og interessenter. Det handler i vidt omfang om at skabe 
synlighed og viden om havnens aktiviteter og styrker, så Kalundborg Havn hurtigst muligt kan 
nå sit mål om at skabe vækst. Det er et enormt spændende projekt, som vi ser meget frem til 
at varetage”, fortæller Allan Sonne Sørensen, adm. direktør i EHRENBERG Kommunikation. 
 
Kalundborg Havn har valgt EHRENBERG Kommunikation til at udvikle en brandingstrategi, 
der skal medvirke til, at flere får øje på havnens muligheder og kvaliteter. Brandingstrategien 
udrulles over de kommende år og skal sikre, at Kalundborg Havn bliver langt mere synlig 
over for forskellige aktører med relevans for havnen. Blandt andet vil havnens 
kommunikationsplatforme blive mere mangfoldige, ligesom Kalundborg Havn skal spille en 
mere markant rolle i debatten om at få skabt effektiv infrastruktur i Danmark og Europa. 
 
Billedtekst: Kalundborg Havns 800.000 m2 store havneareal set fra oven. 
 
For yderligere information kontakt venligst partner og administrerende direktør hos 
EHRENBERG Kommunikation Allan Sonne Sørensen på telefon 51 88 82 70 eller mail 
as@ehrenberg-kommunikation.com. 
 
EHRENBERG Kommunikation er et internationalt kommunikationsbureau grundlagt i 1993 
med egne kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland samt partnerbureauer i udvalgte 
lande. Virksomhedens kernekompetencer er PR, kommunikation og public affairs på tværs af 
landegrænser - med særligt fokus på turisme, transport og livsstil.  


