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Signifly vender medarbejderne ud mod kunden 

Det digitale bureau Signifly går imod traditionerne i bureaubranchen: ikke kun sælgere og 

projektledere, men alle medarbejdere har direkte kontakt med kunden. Det giver højere 

kvalitet, stærkere engagement og bedre bundlinje. InnovationsAgenterne har inspireret Sig-

nifly til organisationsændringen. 

Som ungt digitalt bureau fokuserer Signifly ikke kun på at levere innovative løsninger og høj 

kvalitet til kunden. Partner og konsulent Patrick Rønning og hans 10 kolleger ønsker også de 

bedste og mest effektive arbejdsgange internt i bureauet.  

- Det handler om, at vi skal minimere administration og intern koordinering og i stedet 
bruge vores tid på at skabe værdi for kunden, siger Patrick Rønning, der sammen med 
Michael Valentin (Adm. Direktør) og Alexander Spliid (Art Director) etablerede Signifly i 
2010. 

 

Netop derfor var det en gennemgang af bureauets interne processer, der stod øverst på dags-

ordenen, da Patrick Rønning mødtes med InnovationsAgent Helle Trap Friis til et Innovations-

tjek. 

- Hun anbefalede, at vi organiserede vores kundekontakt på en ny måde. Oprindelig 
gjorde vi som alle andre i bureauverdenen: kundekontakten lå hos vores sælgere og 
projektledere. De formidlede kundens ønsker videre til vores udviklere, designere og 
filmfotografer, som så udførte arbejdet uden at have direkte med kunden at gøre. 

- Nu gør vi det radikalt anderledes. De medarbejdere, der skal udføre opgaven, er med 
ude hos kunden og har også den direkte kontakt efterfølgende. Det betyder, at den tid 
sælgere og projektledere tidligere brugte på at overlevere en opgave til kollegerne nu 
ligger hos vores fagspecialister, som med en bedre forståelse af opgaven kan foreslå 
endnu bedre løsninger 

 

Ifølge Patrick Rønning slår den nye måde at gøre tingene på direkte igennem på bundlinjen. 

Virksomhedens system for timeregistrering viser, at den tid Signiflys medarbejdere bruger på 

at skabe værdi for kunderne er fordoblet. Derudover har den nye ansvarsfordeling givet et 

betydeligt mersalg, både til nye og eksisterende kunder. Signifly udvikler digitale løsninger til 

bl.a.  TDC Erhverv, 3x34 og GN Netcom. 

- Når alle medarbejdere har direkte kundekontakt betyder det også, at salgsansvaret er 
fordelt ud til alle. Det er den enkelte medarbejder, der nu kan reagere på de behov og 
signaler, kunden kommer med. Og det har virkelig givet pote. Vi er i forvejen inde i en 
positiv udvikling, som nu er accelereret yderligere, fordi alle har fået og ikke mindst ta-
get deres del af salgsansvaret. 

 

 



En yderligere fordel ved den nye kundevendte organisering er ifølge Patrick Rønning, at den 

direkte kundekontakt og -feedback giver medarbejderne et stærkere drive og en øget motiva-

tion. 

- Jeg synes vi bliver dygtigere af, at kunden er rykket tættere på alle i organisationen. 
Det har både skabt mere forretning og højere kvalitet, siger Patrick Rønning. 

 

Den eneste ulempe ved den nye organisering er, at det er svært at finde nye medarbejdere 

med det rette mix af kvalifikationer. 

- Vi leder efter folk, der både har stærke digitale fagkompetencer samtidig med at de 
har forretningsforståelse. Dem er der ikke så mange af, og det er en udfordring for os. 
Her anbefalede InnovationsAgent Helle Trap Friis, at vi gør brug af rekrutteringsbu-
reauer, og det har vi tænkt os at gøre fremover. 

 

InnovationsAgenterne har styrket den positive udvikling Signifly er inde i. En udvikling, der bl.a. 

betyder, at virksomheden har brug for flere medarbejdere. Lige nu søger man en skarp konsu-

lent til annoncering og analyse til Signiflys konsulentteam. 


