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LÄR KÄNNA IMCG
IMCG är en innovations- och kommunikationsbyrå i Göteborg. Sedan 2007 har vi hjälpt företag,
akademi och myndigheter med strategier och operativ kompetens för att nå ut med satsningar och
innovationer inom hållbar stadsutveckling. Enligt IMCGs kärnvärden ska de uppdrag vi åtar oss vara
värdeskapande utifrån flera aspekter. Dels ska de bidra till framtidens städer ur ett större perspektiv,
dels ska IMCG genom kvalitativa leveranser skapa värden och affärer för kunden.

IMCG är specialister på strategisk

Vi är ett förhållandevis litet företag, vilket ger ett

kommunikation i både sociala kanaler och

mycket nära och personligt samarbete med våra

traditionell media. Vi arbetar strategiskt och

kunder. IMCG vet värdet av att hålla en deadline

operativt när vi fyller våra kunders hemsidor,

och levererar alltid i tid. Vi är flexibla och tänker

pressrum och sociala medier med ett

kreativt för att hitta spännande, resultatrika och

kontinuerligt och relevant flöde av

kostnadseffektiva kommunikationslösningar.

nyhetsartiklar, videomaterial, kampanjer och

Vi rör oss obehindrat i det digitala landskapet.

kreativa uppdateringar.
Vi är ingen reklambyrå med Guldäggs-grafiker

Exempel på organisationer som har köpt IMCGs

eller avancerade IT-programmerare. IMCG är

tjänster: Business Region Göteborg, Göteborg

idérika innehållsproducenter som säkerställer

Energi, Göteborgs Stad, Skanska, TB-Gruppen,

att bilden som ges av kunden stämmer överens

Chalmers Tekniska högskola, Regin, Alelion,

med organisationens värden och visioner.

Göteborg & co, Tempus Energy och Innovatum.
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SAMHÄLLSUTVECKLARE
Vi är en unik leverantör. Vi arbetar med aktörer, som precis
som vi, brinner för och värnar om den framtida staden. Vi är
idag en viktig part i de stora stadsutvecklingsprojekten i
Göteborg och vi förstår nyttan av hur det byggs idag.
Exempelvis skrev vi en vinnande ansökan om markanvisning
för Skeppsbron tillsammans med TB-Gruppen och Tengbom,
vi har utvecklat och producerat kommunikationen som
synliggjort Skanskas satsningar kring deras sociala
hållbarhetsarbete, vi har byggt en medborgarkampanj med
Västtrafik och Västra Götalandsregionen för att få fler att
vilja åka kollektivt och vi har producerat webb-tv om
stadsutveckling med fokus på Göteborg.
DEL AV STADSUTVECKLINGSPROJEKT
På IMCG har vi förutom en kommunikationsavdelning även
personal som helt är dedikerad till att hitta finansiering och
bygga samverkanskonsortium till morgondagens
stadsutvecklingsprojekt. Bara de senaste åren har vi skrivit
projektansökningar till EU och varit del av konsortium som
genererat hundratals miljoner kronor till aktörer i Göteborg.
Bland annat är vi en del av stadens tre stora
flaggskeppsprojekt; CELSIUS (innovationer inom fjärrvärme
och fjärrkyla), FED (handel med överskottsenergi mellan
fastigeheter) och IRIS (replikering av innovationslösningar
mellan europeiska städer). Förutom att skriva
projektansökningar arbetar vi ofta med kommunikation runt
satsningarna och ansvarar för processer kring digitalisering,
affärs- och innovationsutveckling.
Vi driver också projektet Tysta Offentliga Rum, där vi
utvecklar innovationer för att möta bullerproblematiken i
städer. I det sammanhanget har vi exempelvis fört en positiv
dialog med Lisa Häggdahl på Platzer.
Vi ser alltid hur vår expertis, vårt kontaktnät och satsningar
kan berika våra kunder. Vi arbetar för synergieffekter som
främjar både utveckling och affärer.
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FRÅN SPETSIGA NYHETER TILL KREATIV
MARKNADSFÖRING
IMCG bygger värden och sätter företag i rätt kontext. Vi identifierar nyheter, planlägger
kommunikation och synliggör satsningar. Vi gör allt från ax till limpa. Från idé och strategi till
produktion och publicering. Med skarpa och kreativa vinklar producerar vi intresseväckande
innehåll. Med text, bild och film når vi ut på de rätta plattformarna där vår kunds identifierade
intressenter finns, såväl internt som externt. Vi arbetar även med kampanjer som driver på
hållbara beteendeförändringar och vi skapar gemensamma kommunikationssatsningar vid
samverkansprojekt där flera organisationer och företag arbetar tillsammans.
Vi värnar om det långsiktiga varumärkesarbetet, där plattformar och hemsidor uppdateras med
content även efter lansering. Vi hanterar inte en kampanj som en enskild punktinsats utan landar
alltid budskapet i något större. Att vara uppdaterad kring digitala verktyg och mediekanaler som
passar våra kunder ser vi som en hygienfaktor.
Vi projektleder allt från större kommunikationskampanjer till produktion av mer specifika
PR-satsningar, löpande nyhetsuppdateringar, debattinlägg, event och marknadskampanjer.
Vi bearbetar media och ser till att det finns ett uppdaterat flöde av relevant innehåll på kundens
hemsida och sociala mediekanaler. Vi har kunskap inom IR - Investor Relations och skapar korrekt
innehåll för börsnoterade företags intressenter och potentiella investerare. Vi producerar
trovärdig kommunikation och vi arbetar ofta nära ledningsgrupp och styrelse.
Samtliga kommunikationsresurser på IMCG har flerårig erfarenhet av medieproduktion, inte
minst i nuvarande anställning på IMCG utan även från tidigare engagemang på olika företag och
mediebolag såsom Business Region Göteborg, SVT, SR och TV4.
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STORT GILLA PÅ VIDEOKOMMUNIKATION
IMCG identifierade tidigt video som ett kraftfullt kommunikationsverktyg för att nå igenom bruset
med ett budskap. Film är tydligt, engagerande, lätt att ta till sig och sprids dessutom bättre på
nätet än text och bild. Förutom traditionella filmer och videoreportage har vi exempelvis även
producerat en serie av webb-tv-program om smarta städer, korta kampanjfilmer anpassade för
Instagram och videofilmer i så kallat ”KIT-format” för Facebook (fyrkantigt 1:1-format) där rörliga
bilder kombineras med text och stillbilder. Allt videomaterial anpassar vi tekniskt till den plattform
filmen ska publiceras på – inte mer avancerad inspelningsutrustning än vad tillfället och innehållet
kräver. Många gånger kommer man långt med bara en mobiltelefon. Inom videoproduktion är
kostnadsmedvetenhet a och o.
IMCG producerar video på flera olika nivåer:
• Proffsiga presentationsfilmer och reportage som lyfter kärnvärden och framgångshistorier
• Format för webb-tv på sociala medier
• Kortare nyhetsreportage som skapar uppmärksamhet
• Videokampanjer i sociala medier som får människor att gilla, dela och sprida kännedom
IMCG har stor erfarenhet av att med film dokumentera exempelvis evenemang, invigningar,
mässor samt andra aktuella, publika och allmänintressanta satsningar. I dessa sammanhang är
IMCG en ofta anlitad leverantör av vår tjänst Reporter på plats, där kunden får en egen TV-reporter
som följer eventet. Vi gör reportage och nyhetsinslag med intervjuer och miljöbilder från
arrangemanget – färdiga att under samma dag publiceras på webb och i sociala medier.
Kontakta IMCG
Anna-Karin Dahlin, Strategisk kommunikationschef
anna-karin.dahlin@imcg.se, 0766-365 307
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