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Som solution provider hos State of Green har du mulighed for at showcase 
dine grønne løsninger til internationale beslutningstagere på 
stateofgreen.com: Danmarks grønne udstillingsvindue.  

Ved at oprette en solutions provider profil på stateofgreen.com, giver du os 
mulighed for at eksponere dine løsninger på vores digitale kanaler, såsom 
vores internationale nyhedsbrev og vores sociale mediekanaler.

Din solution provider profil er indgangen til din virksomhed, og det, som 
målgruppen møder inden de tager kontakt til jer. Derfor er det vigtigt, at du 
gør profilen så skarp og inspirerende som muligt.

Mangler du inspiration?
Du kan læse mere om hvad en god profil bør indeholde i vores guide til at 
skrive en god profiltekst. 

I denne manual vil du på de næste par sider følge en teknisk gennemgang
til, hvordan du opretter en solution provider profil på stateofgreen.com. 

Med en solution provider profil bliver du 
en del af Danmarks grønne fortælling

https://stateofgreen.com/da/guide-til-den-gode-profiltekst/
https://stateofgreen.com/da/guide-til-den-gode-profiltekst/
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Start på www.stateofgreen.com. Klik på ikonet øverst i højre 
hjørne for at oprette en Solution Provider profil (1). 

1

Kom godt i gang 

2

3

Udfyld alle tomme felter for at oprette en profil (2): 

Læs betingelserne for at oprette en solution provider profil hos 
State of Green og markér efterfølgende med flueben (3).
Betingelserne er bl.a. at der er tale om en:

4 *Klik til sidst på ”create profile” (4).

2
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1

Du modtager efterfølgende en mail med login til din profil 
(tjek evt. din spam indbakke). 

Organisation/virksomhed fra Danmark, der tilbyder 
bæredygtige og eksporterbare løsninger.

Brugernavn og e-mail
Organisation/virksomhedsnavn og -type
CVR- eller EAN-nummer

Har du problemer? Kontakt websupport@stateofgreen.com, 
så hjælper vi dig.

* Bemærk: Din profil er ikke færdiggjort og officielt publiceret, 
før du har udfyldt alle obligatoriske informationer, som 
beskrevet på de næste par sider. 

http://www.stateofgreen.com/
https://stateofgreen.com/en/wp-content/uploads/2021/05/criteria-for-becoming-a-partner.pdf
mailto:websupport@stateofgreen.com
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Login på din solution provider profil

For at oprette din solution provider profil, skal du trykke på din virksomheds 
navn i den sorte bjælke på venstre side (5).  

5
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Ved at bruge dine nye login-oplysninger (jf. punkt 1.), vil du kunne tilgå back- 
enden af din solution provider profil. I back-end kan du tilføje information og 
indhold til din profil.
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Udfyld din solution provider profil

Udfyld virksomhedsnavn under "Add title" (6).6

7 Tilføj virksomhedsoplysninger (7):

6

7
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8 Skriv 1-2 linjer om din virksomhed i ”short description” (8).

Beskrivelsen skal være en kort og præcis opsummering af din 
virksomhed, som vil være det første målgruppen møder på profilen.

Logo: Gerne i høj opløsning og i PNG-format (alternativt jpeg).
Organisationstype
Antal af ansatte
By for virksomhedens hovedkvarter
Dato for virksomhedens grundlæggelse
Evt. præsentationsvideo i form af link til YouTube eller Vimeo.



Udfyld en grundig beskrivelse af organisationen/virksomheden (9):

10

Få inspiration til den gode profiltekst i denne guide.

Tilføj kontaktperson (10). 

Denne kontaktperson behøver ikke være den samme, 
som har en bruger. Det skal være den person, som de 
besøgende på siden skal kontakte, hvis de har spørgsmål 
eller er nysgerrige på jeres arbejde.

9

9
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11 Tilføj organisationens/virksomhedens webadresse og CVR- eller 
EAN-nummer (11). 

11

Hvad specialiserer din organisation/virksomhed sig med? Hvilke 
grønne løsninger tilbyder organisationen/ virksomheden? Hvilke 
problemer er din virksomhed med til at løse?

Undgå at opsætte teksten i punktform.

Tilføj både navn, mail og telefonnummer på kontaktpersonen.

https://stateofgreen.com/da/guide-til-den-gode-profiltekst/


Tilføj organisationens/virksomhedens markedspræferencer, ved at 
klikke dig ind på "Market Preferences" i fanen på midten af siden (12).  

12

13
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Udfyld dine markedspræferencer

Markedspræferencerne indikerer, hvilke markeder og 
målgrupper din organisation/virksomhed er særligt 
interesserede i. 

14

Tilføj hvilke lande og regioner, som din organisation/virksomhed er 
særligt interesseret i.

13

Tilføj hvilke specifikke målgrupper, som din organisation/virksomhed 
er særligt interesseret i.

14

Disse bruges til potentielle organisations/ virksomhedsbesøg 
og målrettede kommunikationskampagner. 
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Tilføj yderligere informationer

15 Udfyld "Address" i fanen på midten af siden (15).

Tilføj det land (15.1), som casen tager udgangspunkt i.

Tilføj evt. adresse (15.2.), by (15.3), og postkode (15.4) for casen.

15

15.115.3
15.4

15.2
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Tilføj et header-billede under ”Featured Image” - nederst i højre side (17).

Billedet vil lægge sig som et coverbillede på din profil.

Skalér gerne billedet i følgende værktøj inden upload.

Er filen for stor, vil nyheden tage længere tid at loade, hvilket 
kan gå ud over sidens brugervenlighed.

17

-

Tilføj ”Focus area tags” - i højre side (16).

Udvælg de sektorer/ fokusområder som 
din organisation/virksomhed opererer 
inden for - vælg gerne flere.

 16

17
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Hvis du vælger flere, har du mulighed 
for at vælge en primær sektor via
"Make primary". Denne sektor vil blive 
vist først i din profil. 

Undgå at bruge din organisations/virksomheds logo. Header- 
billedet skal gerne være et stemningsbillede, som symboliserer 
din organisations/virksomheds arbejde.

-

https://www.onlineimagetool.com/en/compress-png-jpg-webp-gif
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Gem og publicér din profil
M

anual til  profiloprettelse 

Gem din profil som ”Draft”, se den som "Preview" eller publicer den 
ved at trykke ”Submit for Review” øverst i højre hjørne af siden.

Vil du arbejde videre på din profil senere, kan du gemme den som 
"Draft" (18) . ”Draft” er en kladde, som endnu ikke er online på
stateofgreen.com, men som altid kan tilgås via din menu (jf. step 5).

Hvis du er færdig med din profil, skal du klikke "Submit for Review" 
(18.2). Når du klikker ”Submit for Review” sendes profilen videre til 
kvalitetssikring hos vores websupport, der enten publicerer profilen 
eller kontakter dig med forslag til evt. mangler eller forbedringer.

For at se, hvordan din profil ser ud på stateofgreen.com, inden du 
publicerer den, kan du klikke ”Preview” (18.1).

Tak for at blive en del af State of Green og Danmarks grønne brand!

18

18 18.1

18.2

Bemærk, at du altid kan logge ind og opdatere din profil - også efter du 
har sendt den til publicering.

*

Efter vi har publiceret profilen kontakter vi dig med et bekræftelseslink 
til din profil på stateofgreen.com.

http://stateofgreen.com/

