
Let it bee
 Stories

Produktinformation 

Vilde historier fra dine blomsterenge  
serveret som plug & play-indhold



Styrk forretningen med 
vilde, gode historier

Let it bee Stories er et tilvalgskoncept til din virksomhed eller 
forenings biodiversitetsunderstøttende blomsterenge. På dine 
enge gemmer der sig nemlig en lang række gode historier 
om planter og dyr, som du kan bruge aktivt på dine kommu-
nikationskanaler til at tilføre dit brand ekstra værdi.
 
Kommunikation om HVORFOR er altafgørende
Det gælder både, når engene står i fuld flor, men især når 
de ligger i dvale hen over vinteren og er mindre farverige at 
kigge på. Netop fordi mange er vant til at kigge på trimmede 
græsplaner året rundt, bliver det her vigtigt at fortælle de 
gode historier om fx truede fuglearter, der tiltrækkes af dine 
blomsterenges plantefrø, og hvorfor lige netop dét er vigtigt 
for at understøtte kredsløbet i den trængte biodiversitet.  

Stærk CSR-profil 
Let it bee Stories er også en måde hvorpå, du meget konkret 
kan være synlig omkring din indsats for FN’ Verdensmål nr. 
15. De bidrager til en stærk CSR-profil, og det er lige præ-
cis dét, morgendagens interessenter forventer af dig – hvad 
enten det er kunder, medarbejdere eller beboere. 

Spar tid med plug & play-indhold
Er din virksomhed eller forening så stor, at du har din egen 
kommunikations- og marketingafdeling, tænker du måske, 
at dine medarbejdere selv kan lave indholdet. Det kan de i 
princippet også godt. For når du køber blomsterenge gennem 
Let it bee, følger der automatisk en liste med over de planter, 
der er bliver sået på dine arealer. Men det kræver omfattende 
research at finde frem til faktuelle og værdiskabende histo-
rier. Så hvorfor ikke lade Let it bee levere dit indhold? Det er 
både nemt og tidsbesparende.

Udarbejdet af specialister
Let it bee samarbejder med biologer fra Naturhistorisk 
Museum Aarhus, som forsyner Let it bee’ content special-
ist med dokumenteret viden om, og billeder af, de planter, 
insekter og fugle, der knytter sig til Let it bee’s tre forskellige 
frøblandinger. Ud fra biologernes input udarbejder vores 
content specialist 12 månedshistorier. Således får du én 
årstidsbestemt historie per måned, bestående af  én konkret 
fortælling om plante og dyreliv med ét tilhørende højtopløse-
ligt billede, som passer til den konkrete frøblanding, vi har 
sået på dine arealer. Fortællingen kan din kommunika-
tions- og marketingsafdeling frit tilpasse og integrere i jeres 
contentplan og udbrede på jeres kanaler. 

To løsninger afhængigt af dit behov
Repræsenterer du en mindre virksomhed eller forening, 
har du måske ikke en kommunikationsressource internt til 
rådighed. I de tilfælde kan det være en fordel, at de årstids-
bestemte historier på forhånd er tilpasset din virksomhed 
eller forenings tone of voice og tilpasset til de kanaler, du 
ønsker at bruge dem på. Dét kan Let it bee’s digital content 
specialist hjælpe dig med mod et mindre tillæg. For dig, der 
råder over interne kommunikationsressourcer, kan I vælge at 
tilpasse historierne med jeres egen unikke tone of voice. I de 
tilfælde leverer vi blot de velskrevne i historier med tilhøren-
de billeder og video i et format, der kan redigeres. Vi leverer 
historierne tre måneder forud, så du altid har god tid til at 
opdatere dine platforme med aktuelle historier og tilhørende 
billeder.

Et konkret eksempel på en januar-
historie fra Peter Larsen Kaffe:

Læs mere på let-it-bee.dk, eller giv 
os et kald på 44 128 873. 


