
ANDERSEN OG STENDER I FREMGANG
Andersen og Stender A/S er i fuld gang med at trimme profilen i et strategisk forløb 

med et grafisk designbureau medfinansieret af Væksthus Midtjylland - en del af imidt. 
Direktør Jacob Ryssel er glad for, at han kastede sig ud i den proces.

Trykknapper, lynlåse og vatterede indlægsmaterialer 
fremstillet på topmoderne anlæg leveres til hele verden 
via Andersen og Stender A/S på Birkegårdsvej i Herning. 

”Det går super godt for os. Vi har trofaste kunder blandt 
kendte danske tøjbrands, og vi er i øjeblikket i dialog 
med flere interessante potentielle kunder end nogen-
sinde tidligere,” siger direktør Jacob Ryssel. 
 
Han er 3. generation i direktørstolen for den snart 80 år 
gamle virksomhed, som startede i København, og siden 
blev en del af den buldrende tekstilbranche i Herning. 
 
”De produkter, vi handler med, er branchens bedste, og 
vores største samarbejdspartnere Freudenberg Perfor-
mance Materials og Prym Fashion er blandt markedets 
absolut største producenter. Vi er i stand til at levere 
direkte fra producenten til tekstilfabrikker i hele verden. 
Men vores kommunikation og markedsføring har haltet, 
og det retter vi op på nu”, siger Jacob Ryssel.
 
I december 2015 blev virksomheden kontaktet af  

Væksthus Midtjylland. ”I har en god forretning, 
men skal vi ikke lægge en plan for, hvordan 
I kan gøre den endnu bedre?”, lød spørgsmålet. 

Jacob Ryssel synes umiddelbart ikke, at der var tid til 
at grave sig ind til virksomhedens DNA og opdatere 
markedsføringen, men efter flere møder med dialog 
omkring afdækning af muligheder for at øge virksom-
hedens kendskabsgrad, satte man gang i processen 
med en vækstinvestering fra Væksthuset til køb af råd-
givning. Og det er Jacob Ryssel glad for.

”Væksthus Midtjylland har for alvor puffet til os; de gav 
os værdifuld sparring; udfordrede os, og medfinansiere-
de, at vi kunne købe en privat rådgiver i forhold til strat-
egisk kommunikation.  Vi var ikke gået i gang med så 
omfattende en proces uden dem”, siger han. 
 
En kommunikationsstrategi er på plads, og indenfor kort 
tid følger online markedsføring, udsendelse af nyheds-
breve og indtog på sociale medier.

”Det har været en meget udbytterig proces 
med møder og workshops for alle ansatte, men tiden 
er givet godt ud, for vi er på vej mod noget, vi kan være 
stolte af. Vi har så meget at tilbyde vores kunder, der kan 
komme med som partnere og blive forsynet med de bed-
ste produkter i hele verden”, siger Jacob Ryssel.
 
Virksomheden tilbyder bl.a. metalartikler, som er foræd-
let uden brug af galvanisk anlæg, og indlægsmaterialer 
fremstillet udelukkende af polyesterfibre fra genan-
vendte plastflasker, samt sytråd, der forhindrer sømrynk. 
Siden starten af 2018 har Andersen og Stender også 
tilbudt etiketter og hang tags via Hong Kong firmaet 
Jointak Group.
 
Jacob Ryssel forventer, at antallet af medarbejdere vil 
vokse fra ni til 12 ansatte, og at plusset på bundlin-
jen bliver dobbelt så stort indenfor få år. Den nye profil 
har allerede gjort det lettere at rekruttere nye, dygtige 
medarbejdere, og det vil bidrage til at fremme virksom-
hedens vækst. 
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