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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 6.2: Ny hjemmeside og visuel identitet 

 

Baggrund 

I forbindelse med etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 1. ja-

nuar 2019 blev der lanceret en midlertidig hjemmeside i form af en såkaldt 

onepager på domænet www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk.  

 

En onepager er en hjemmeside, hvor al information præsenteres på samme 

side. Der er ingen dybere struktur med undermenuer. Fordelen var, at onepage-

ren relativt hurtigt kunne sættes i produktion og installeres.  

 

Bestyrelsens midlertidige hjemmeside har fungeret udmærket i det første halve 

leveår, men behovet for en mere komplet hjemmeside er vokset i takt med an-

nonceringen af flere ansøgningsrunder, beslutninger om støtte til konkrete pro-

jekter, arbejdet med den kommende erhvervsfremmestrategi mm.  

 

Ny hjemmeside og visuel identitet for Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse 

I efteråret 2019 vil sekretariatet derfor – i samarbejde med eksterne leverandø-

rer – udvikle udkast til ny hjemmeside og visuel identitet for bestyrelsen.  

 

Den primære målgruppe for hjemmesiden vil være eksisterende og potentielle 

operatører på erhvervsfremmeprojekter, dvs. erhvervshuse, videninstitutioner, 

klyngeorganisationer m.fl. Virksomhedernes primære indgang til erhvervsfrem-

mesystemets tilbud vil derimod være den digitale platform virksomheds-

guiden.dk, der blev lanceret i juni 2019, foruden operatørernes egne hjemmesi-

der. 

 

Bestyrelsens nye hjemmeside vil have en række funktionaliteter, som ikke er 

mulige på onepageren, herunder fx nyhedsopdateringer, visualiseringer, pro-

jektdatabase m.fl. Inden udviklingsarbejdet påbegyndes, vil der blive lavet en 

forundersøgelse, der afdækker brugernes behov. 

 

En væsentlig del af det kommende hjemmesideprojekt vil være at udvikle en 

permanent visuel identitet med designmanual, herunder logo, farvepalette, font, 

billedstil m.m. for bestyrelsen. Den kommende identitet skal fungere på tværs 

af alle medier (herunder LinkedIn, mailsignatur mm). 

 

Den nye hjemmeside og den visuelle identitet forventes offentliggjort umiddel-

bart efter bestyrelsesmødet den 21. januar 2020. Sekretariatet vil på bestyrel-

sesmødet den 24. november 2019 orientere om fremdriften i projektet. 

http://www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
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