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Cloud

Hvorfor betale for ressourcer, du ikke bruger?
Hvorfor tænke småt, når du kan tænke i ubegrænset kapacitet?
Hvorfor vælge en tung løsning, når du kan få samme energi ud af en let?

Rigtig gode spørgsmål, som IT verdenen for længst har besvaret med begrebet Cloud computing
-muligheden for at trække data ned fra en stor sky af computere, præcis når man har brug for det
og i nøjagtig de mængder, man har brug for.

Det er samme filosofi, der ligger bag strukturen i fremtidens Mantra. Fra at være et konventionelt
bureau med alle funktioner inhouse, vælger vi at udfordre tyngdekraften og skabe en lettere og
langt mere tidssvarende version af os selv. Et bureau med hovedet i skyerne og alligevel begge
ben på jorden.

Samme kerne - større power

Idéen er simpel: En stærk kerne af nøglemedarbejdere med masser af reklameerfaring står for
strategi, kreativitet og konceptgenerering samt kvalitetsstyring ned i mindste detalje.

Uden om denne kerne svæver en række stærke partnere, som er nært knyttet til kernen, og som
tilsammen dækker hele spektret af opgaver – fra produktion af et webbanner til medieanalyse,
social media, filmproduktion og meget mere.

Med udgangspunkt i kernen sammensætter vi det hold, som du har brug for til netop din opgave.
Hverken mere eller mindre. Energien og ekspertisen opstår med behovet, og du betaler ikke for
en tung organisation, der sidder klar – også i inaktive perioder.

Skyen svæver altid i nærheden
– kapaciteten er i princippet uendelig
– du skal bare række ud efter den!

Sådan er Mantras Cloud bygget op:

What’s in it for you?

Carat

Kailow

Analyse
Digitale kampagner
Medieeksekvering

Produktion
Design
Trykkeri

Målet med vores nye struktur er naturligvis at skabe ny energi. For os selv og især for
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vores kunder. Med en mere letbenet opbygning kan vi tage selv små opgaver til konkurrencedygtige priser. Vi kan levere og producere hurtigere, og vi udvider vores ekspertise

Konceptudvikling
Kreativitet
Strategiudvikling
Kvalitetsstyring

til helt nye områder. Du får med andre ord:

• Et Mantra, du kan bruge ad hoc og uden bindinger
• Et Mantra, der reagerer hurtigere end nogensinde før

Social
media

ROI
set-up

• Et Mantra, med ubegrænset kapacitet
• Et Mantra, der kan sammensætte det optimale hold uanset opgave

Grafisk
udvikling

Film
produktion
Digital
udvikling

Vores kerneprodukt
Uanset hvor effektiv og logisk vores nye cloud-opbygning er, så handler det
jo i bund og grund om det produkt, skyen leverer. Hvad er det vi kan, som er
unikt og som kan bringe din virksomhed eller dit produkt et nyt sted hen?

Kort fortalt, så har vi en evne til at lokalisere den drøm, der er byggestenen
i enhver virksomhed. At give denne drøm nyt liv og energi, samt ikke mindst
at få tusindvis af mennesker til at dele denne drøm.

Om man har bygget et globalt skibsrederi op fra bunden eller har startet en lille,

YOU HAVE A
DREAM!

økologisk isfabrik i Kolding – så er det alt sammen begyndt som en forestilling om, at
skabe noget stort og uforgængeligt, noget der kan skabe vækst og begejstring. Et
fingeraftryk. En drøm!
Vores erfaring er, at det kan være uhyggelig svært at holde denne drøm levende
gennem en hverdag præget af knivskarp konkurrence, bølgende konjunkturer og
praktiske udfordringer. At huske hvordan og hvorfor det hele startede. At mærke
hjerteblodet og sjælen i sin egen virksomhed efter en årrække og få alle medarbejdere til at mærke det lige så stærkt.

Vi gør drømmen til drivkraft
Det vi kan, som få andre, er at finde det drive og den energi, virksomheden eller virksomhedens produkter er født af - og bruge denne energi målrettet som drivkraft i alt
fra fremadrettet strategi til kommunikation – både internt og eksternt. Intet er stærkere

Helt praktisk og operationelt gør vi 3 ting:

FINDER

og formulerer virksomhedens eller produktets indre styrke

end denne indbyggede energi. Vi formulerer den gerne i en kort sætning, der samler
essensen i virksomheden og som udtrykker dens indre styrke. Kort sagt et:

FORANKRER

den internt hos ledelse og medarbejdere
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FORMIDLER

den i kreativ kommunikation
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