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Kooperationen er: 

▪ Arbejdsgiver- og interesseorganisation 
▪ For +100 kooperative og socialøkonomiske virksomheder 
▪ Medlemsorganisation med sekretariat på 15 ansatte 
▪ Fælles værdigrundlag  

 



Hvorfor 
partnerskaber? 



Få mere ud af relationen 

Partnerskab 

Donation B2B Beskæftigelse 

Mulige gevinster  
 
• Økonomi  
• Salg  
• Afsætningskanaler / 

Markedsføring 
• Beskæftigelsesmuligheder for 

målgruppe 
• Forretningsudvikling  

 
 



Det socialøkonomiske 
krydsfelt 

  

Social 
indsats 

Forretning 

• Markedsorientering 

• Arbejdsfællesskab 

• Krav 

• Værdiskabelse 

• Social mission 

• Erfaring og faglighed 

• Nærhed, engagement, lokal 

forankring  



Hvad er virksomhederne 
interesserede i?  

• At vise, at de tager ansvar for 
(lokal)samfundet 
 

- Over for Kunder 
- Over for Medarbejdere 
 
▪ PR, afsætningsmuligheder, 

forretnings/produktudvikling  
 

▪ Gode, stabile, troværdige og 
ansvarlige leverandører 
 

▪ De rigtige medarbejdere  
 

▪ At skabe værdi 
 



Cases 
Eksempler på forskellige slags 

samarbejder 



Place de Bleu og Kvadrat 

Får Giver 

Materialer 
 

Social og 
miljømæssig profil  

 

Leverandør-
aftaler 

Medarbejder-
tilfredshed 

Forretnings-
udvikling 



Bybi og Københavns Lufthavn 

Får Giver 

PR og branding 
 

PR og branding 

Indtægt Oplevelses-
økonomi / 

produktudvikling 

Afsætnings-
kanal 

 

Social og 
miljømæssig profil  

CSR-rapport 
 



Borups Pakkeri og System Frugt 

Får Giver 

Stabil kunde  
opgaver, jobs og 

indtægt 
 

Løser udfordring 
med rekruttering 
og fastholdelse 

En ”rigtig” 
arbejdsplads 

Omdømme og 
social profil  



”Der ville ikke have været mange af vores 
medarbejdere tilbage, hvis de havde været 

ansat under System Frugt”. 
 

”For de ville ikke kunne tolerere, at man 
møder en halv time for sent, at man leger på 
arbejdspladsen, eller at man ikke kan læse, 
hvad der står på pallen – det har System 

Frugt ikke tid til. Altså at tage vare på den 
enkelte, som vi kan.”  



Settlementet – Saxogade 2.0  

Får Giver 

Jobs og 
praktikpladser  

Lejemål og 
attraktivt brand 



Gadens Stemmer & Havas Media / Out of Home Media  

Får Giver 

Eksponering Medarbejder-
tilfredshed 



ISS og Glad Mad 

Får Giver 

Salg / Indtægt 
 

PR og branding 

Referencekunde Social og 
miljømæssig profil  



Novo Nordisk og Baisikeli 

Får Giver 

Salg og opgaver 
x 2 

Social og 
miljømæssig profil  

Cykler til SOS 
børnebyer 

CSR-rapport 
(tredobbel 
bundlinje) 

 
 







Gode råd 

• Find de rigtige partnere 
 

• Skab relationer, men gør 
det også formelt  
 

• Tænk historiefortælling 
og PR ind fra starten 
 

• Sæt konkrete mål og følg 
op 
 
 

 
• formuler jeres formål 

skarpt og skab en fælles 
vision 
 

• Gør det ”lean”, fokuser 
ressourcerne 
 

• Få sparring tidligt i 
forløbet   

 



 
TAK!  
 

Spørgsmål? 
 
 

Kan vi hjælpe jer? 
 

ubk@kooperationen.dk 
tlf. 2222 0535 

www.kooperationen.dk 

     


