
 
 

Salg og synlighed 



Vi har brug for jeres hjælp til at finde 

nye, sjove, opfindsomme og brugbare 

løsninger...  

Conopor og Gravid på arbejde 



Hvem er Conopor 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

 

 
Conopor er en lille virksomhed med 2 personer ansat på 
kontoret, 4  som er freelance medarbejdere og  6 som er 
tilknyttet på timebasis til andre opgaver .  
 
Vi arbejder for færre sygedage hos medarbejdere på  
danske arbejdspladser. Primært i kommuner.  
 
Vi er med til at sikre, at lederne ved hvordan de skal  
hjælpe deres medarbejdere til at have et godt arbejdsliv.  
 
Vi hjælper dem både med viden om at have det godt fysisk  
og psykisk.  
 
 
 
 
 



Gravid på Arbejde er en ”underafdeling”. 

Her arbejder vi med rådgivning til den gravide og til lederen.  

 

Det er for at den gravide kan have en god graviditet,  

mens hun stadig er på arbejde.  

 

I dag er det 65% af de gravide som har en graviditet,  

der gør at de må sygemeldes.  

Hvem er Gravid på arbejde 



Hvad arbejder vi med 

Vores produkt er mindre sygefravær både for  

 

• Gravide medarbejdere  

 

• Virksomheder ,hvor det er svært at få 
mindre sygefraværet på grund af  

 konflikter , dårligt arbejdsmiljø el. lign. 

 

Vi har en sundhedsfaglig tilgang, det betyder  

at vi ved meget om fysisk sundhed og psykisk 
sundhed. De konsulenter som er I marken 
skal alle som minimum være uddannet 
jordemoder.   



 
Hvad arbejder vi med 

Vi arbejder også med ”Big data”. 

 

Her forklarer vi lederne, hvad det vil sige 

at se på data og forstå sygefravær.  

 

Det er de meget interesseret i, 

for det har de ikke tidligere lært. 

 



Hvor arbejder vi 

Conopor har ikke store lokaler, men to ”flyverpladser” i to kontorhoteller i 
”World Trade Center” i Ballerup og i vækstfabrikken i Greve (og Syd Sjælland) 
 
På den måde kan vi let mødes forskellige steder og komme ud til kunderne.  
 
Vi arbejder også meget ude på de arbejdspladser, som vi hjælper.  
Her rådgiver vi, holder kurser og foredrag til både leder og medarbejdere.  
 
 
 
 
  
 



 

Udfordringen til jer 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

 
Vi vil gerne at vores "lille" virksomhed bliver mere synlig og sælger mere. 
 
Hvordan kan vi være bedre til at komme ud (være synlige) overfor voksne  
i alderen 40-55 år (chefer, ledere og HR)?  
 
Hvordan bliver man set og samtidigt husket,  
når man er ude mellem alle mulige andre.  
Altså hvordan skiller man sig ud? 
 



Vi prøver med forskellige typer opslag på LinkedIn , 
Facebook , Youtube m.m. 

 

Vi kommer også ud til kunderne og siger goddag  

på deres arbejdspladser, men det er ikke sådan  

at man lige kan komme rendende.  

 

Hvad gør vi allerede for at være synlige 



Hjælp til udfordringen fra biblioteket 

 

Conopor er synlige her: 

http://conopor.dk/ 

Sociale medier 

https://www.facebook.com/Conopor-Hav-det-godt-252963224763569/?fref=ts 

https://www.linkedin.com/company-beta/3005475/ 

you tube videoer med tips til at undgå stress m.m : 

https://www.youtube.com/watch?v=sKlULq52Lyk 

artikler 

https://conopor.wordpress.com/ 

https://www.finduddannelse.dk/artikler/erhvervsliv-og-uddannelse/gravide-og-sygefravaer-9020 

 

Gravid på arbejde: 

http://gravidarbejde.dk/ 

 

Om synlighed i 2017:  

https://onlinesynlighed.dk/blog/dette-skal-du-undgaa-paa-de-sociale-medier/ 

http://markedsforing.dk/artikler/pr-kommunikation/synlighed-der-er-nye-spilleregler 

https://coolgray.dk/digitale-trends-2017/ 
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