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Kort om Gotcha
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Gotcha er et reklame- og digitalbureau.
Vi er sat i verden for at skabe 
kommunikation, der gør en forskel.
Født kreativ. Strategisk funderet.
Fokuseret på morgendagens potentiale.
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Vores 
kompetencer

Strategi Digitalt Kampagne Film & fotoDesign/ID
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 Kontaktchef 

 Online marketing specialist 

 Grafisk designer 

 Frontend-udvikler 

 Digital designer 

 Projektleder 

 Tekstforfatter 

 Konceptudvikler 

 Art Director 

 Digital rådgiver 

 SEM/SEO-specialist 

 Strategi- og konceptchef  Kreativ chef 

 Digital chef ROLLER
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En Cand.it’er i 
reklamebranchen

- Hvordan har jeg udviklet mig fra ansættelsen til nu? 
- Hvordan oplever jeg selv, at jeg skaber værdi for arbejdspladsen?
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Kristian N. Nielsen
- 36 år
- Digital konceptudvikler
- Cand.it-oplevelsesdesign – 
AAU
- 5 år i reklamebranchen
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“Min ansættelse”
Uopfordret ansøgning af Kristian N. Nielsen

because
you
might
be
interested
in

me

interested

SHRPA& & & & & & & &&&&&&&11.&november&2014
& & & & & & & &
!

Tja,%så%får%du%svært%ved%at%sove,%hvis%du%læser%videre!....Og&det&fik&I&så&ret&i.!!
!

Passioneret&konceptudvikler&søger&studiejob&&
!

Jeg!hedder!Kristian!Nielsen,!og!er!en!frisk!ung!mand!på!32,!som!i!øjeblikket!

studerer!Cand.!It.!Oplevelsesdesign.!!Jeg!søger!et!studiejob!hos!SHRPA,!da!jeg!er!

enormt!engageret!samt!interesseret!i!digital!konceptudvikling.!Jeg!er!

struktureret!og!arbejder!løsningsorienteret!med!alle!slags!opgaver.!

!

Jeg!er!uddannet!eHkonceptudvikler!hvor!jeg!har!opnået!kompetencer!inden!for:!

!

• Brugerorienterede!design!

• Cross!Media!Strategier!

• Digital!konceptudvikling!

• Iværksætteri!

!

Hvorfor&skal&i&så&tage&en&snak&med&mig?&&
Jeg!lever!og!ånder!for!det!kreative!og!jeg!er!enormt!ansvarsfuld.!Ligeledes!er!jeg!

forretningsorienteret!og!ser!nye!muligheder!i!takt!med!udviklingen!inden!for!den!

digitale!verden.!!

!

Vedlagt!finder!I!mit!CV!H!jeg!ser!frem!til!at!høre!fra!jer.!!

!

Har!I!behov!for!at!vide!mere,!er!i!altid!velkommen!til!at!kontakte!mig.!!

!

PS:!Jeg!har!gnisten!
!

Venlig!hilsen!!

 
Kristian!N.!Nielsen!

!



�10

Gotcha’s 
tilgang

Udfordring Analyse og indsigt Kreativt koncept LøsningMålsætning

Mennesker

Forretning
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Æstetisk teori

Forbrugerteori

Oplevelsesøkonomi

Ledelse og økonomi

Kommunikation

Design af interaktive digitale medier/teknologier
Kultur- og samfundsteori

Videnskabeteori 

Teknologier

• Kundens oplevelse
• Tid & budget

• Procesorienteret
• Kritisk tilgang

Processer
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Hvorfor Kristian blev ansat
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Hvorfor blev Kristian ansat?
• Uddannelse?
• Faglige egenskaber?
• Personlighed?

• Det vender vi tilbage til…

HVORFOR BLEV KRISTIAN ANSAT?
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Case: Vinterly Skirejser
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Vinterly opgavens opdrag

• Ny position i markedet
• Stærkt og versionerbart identitetskoncept med et personligt 

touch, der favner essensen af Team Benns Ski
• Nyt navn, ny grafisk identitet og logo
• Udrulning af nyt navn og identitet
• Børnefamilien som primær målgruppe

OPDRAG
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�19 AALBORG SOM 
CONSUMER BRAND
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Hvorfor blev Kristian ansat?
• Akademikere vs. Praktikere

• Blev ikke ansat pga. sine 
manglende evne til at lave en 
korrekt litteraturliste eller 
kildehenvisning ;)

• Egenskaben til at omsætte komplekse 
problemstillinger til intuitive løsninger

• God, grundlæggende basisviden inden 
for mange områder

• Er det så uddannelsen, de faglige 
egenskaber eller personligheden? 

HVORFOR BLEV KRISTIAN ANSAT?
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“People will forget what you 
said, people will forget what 
you did, but people will never 
forget how you made them 

- Maya Angelou
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Spørgsmål?


