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Johnsen Graphic Solutions A/S køber
halvdelen af online markedsførings
virksomheden Adplus
Endnu et skridt er taget i vækststrategien, og Johnsen Graphic Solutions A/S har
oprustet på den digitale front ved at investere i Adplus, der er specialister i online
markedsføring. Et spændende samarbejde, der åbner op for et hav af muligheder.
Der er igen vokseværk hos den grafiske full-service virksomhed Johnsen Graphic Solutions, da ejer
Steen Johnsen og Søren Rohde, der er indehaver af online markedsføringsvirksomheden Adplus,
har indledt et professionelt samarbejde. Praktisk betyder det, at Johnsen Graphic Solutions har
opkøbt 50% af Adplus, og virksomhedens tre medarbejdere har fået plads på reklame- og webbureauet Johnsen Creative Agency i Skejby. Der er altså lagt i ovnen til et tæt og værdiskabende samarbejde.
”Vi ser en klar tendens til, at intelligent online markedsføring vinder frem. Blandt andet er de stigende distributionsomkostninger til salgsaviser medvirkende til, at vores kunder søger digitale
værktøjer til at nå kunderne,” siger Thomas Olsen, der er bureaudirektør hos Johnsen Creative
Agency, og fortsætter: ”Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde vores kunder den fulde pakke, og
derfor giver det rigtig god mening at indlede samarbejdet med Adplus, der er specialister i Inbound
Marketing og Google AdWords.”

KUNDERNES BEHOV DÆKKES ÉT STED
Johnsen Graphic Solutions har gennemgående fokus på at tilbyde deres kunder en 360° løsning,
hvor alt kan lade sig gøre, og partnerskabet med Adplus betyder, at der nu bliver færre led, når
opgaverne skal løses. Det er en stor fordel for begge virksomheder, og for kunderne betyder det, at
de nemmere og billigere kan få dækket alle deres behov for kvalitetsløsninger ét sted - både online
og offline.
”Der er ingen tvivl om, at Adplus styrkes gennem samarbejdet med Johnsen, da de har alle de
kompetencer, som vi ikke tidligere har haft adgang til in-house. Samtidig kan vi hos Adplus tilbyde
Johnsens kunder en indgående specialistviden om Inbound Marketing, SEO og AdWords, der alle
kan skabe rigtig stor værdi for kunden,” siger Søren Rohde, indehaver af Adplus.
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