
 
 

PRESSEMEDDELELSE 
InnovationsAgenterne 
September 2014 

 
InnovationsAgent hjalp med at få styr på strategien 
 
InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen fik virksomhedsgruppen M&M Media Group til at skærpe 
profilen, tænke strategisk og langsigtet og fokusere på klare mål og resultater. 
 
Det kan være svært at prioritere en strategiproces, når man er en lille håndfuld nøglemedarbejdere, der 
samarbejder på kryds og tværs i flere forskellige virksomheder under samme paraply.  
 
M&M Media Group har fået hjælp af InnovationsAgenterne til at katalysere og gennemgå strategierne for 
hver enkelt af virksomheder, der tilsammen beskæftiger fire fastansatte plus en række tilknyttede 
løstansatte og freelancere, der engageres efter behov.  
 
Og den skærpede opdeling har givet et klarere kundebillede, som i den sidste ende nok skal give flere 
kunder i butikken. 

- Vi stiftede bekendtskab med InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen i sensommeren 2016, forklarer 
Peter Møller Troelsen fra M&M Media Group. 

- Vi kom til vores første møde uden helt at vide, hvad vi gik ind til, men her undervejs har vi fået 
bearbejdet de mange innovative tiltag og ideer vi har opsummeret løbende og kan se tilbage på et 
succesfuldt samarbejde. 

 
Ifølge Peter Møller Troelsen har M&M Media Group brugt samspillet med Kai Ormstrup Jensen til at få 
mere liv i to af mediegruppens selskaber, Polo Film og Medieklar.  

- Polo Film laver bl.a. firmapræsentationer og dokumentarfilm, og vi har gennem vores samarbejde 
med Kai fået sat rammerne for et firma i fremgang. Vi har fået lidt ekstra i vores værktøjskasse, der 
gør, at vi nu har forøget vores markedsandel betragteligt. 

- Medieklar er et mediebureau, hvor kunderne kan bruge os til at få eksponering og 
medieovervågning. Medieklar arbejder også med tv- og medietræning af forretningsfolk, 
idrætsudøvere og politikere, der ønsker at fremstå mere sikkert, når de optræder i medierne. Også 
her har vi fået gode ideer og et par velmente skub bagi. Det har resulteret i, at Medieklar i dag har 
fået taget en lakmusprøve på netop den profil, som vi har opbygget gennem længere tid og følt har 
været den rigtige. 

 
Blandt de øvrige virksomheder i M&M Media Group er ColumbusFilm, der laver præsentationsfilm for 
virksomheder og produkter, og Overspil.dk, der overfører musik, billederalle typer af videobånd og andet 
indhold fra udgåede formater som f.eks. smalfilm og gamle data-diske til de nyeste digitale medieformater. 
   

- I M&M Media Group har vi været meget glade for de gode råd, vi har fået af Kai Ormstrup Jensen, 
forklarer Peter Møller Troelsen. 



- Kai er kommet udefra med et friskt blik på vores forretning og med masser af gode spørgsmål, der 
har udfordret os på en konstruktiv måde. Efter knap et års samarbejde står vi derfor nu med et 
udgangspunkt, der gør vores fremtidige arbejde mere nuanceret og fremtidssikret.  

- InnovationsAgenterne har hjulpet os med at sætte flere ord på tanker og visioner for vores 
virksomheder, og vi har fået finpudset de strategier, der er nødvendige for at holde fokus på 
innivation, både på kort og på lang sigt. 

 


