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Foredraget bygger på studier	av blant annet McKinsey,	IPA	og Ehrenberg-Bass	instituttet.	Studiene har sett	på
kommunikasjon som vinner priser på kommunikasjon og effekt (Cannes	Lion	internasjonalt,	Stella	og Anfo-effekt nasjonalt)	
Studiene har vart over	mange	år og en mengde ulike bransjer samt både små,	mellomstore og store	er selskap er analysert.	
Noen bøker som anbefales:	How	brands	grow	1	og 2	av Byron	Sharp.	
The	long	and	short	of	it	og The	Link	Between	Creativity	and	Effectiveness,	Selling	creativtity short	av Peter	Field



Noen regler for	å lykkes med	kommunikasjon

1. Prioriter nye kunder

2. Vær distinkt

3. Bruk kreativitet

4. Bruk emosjonelle virkemidler og ettersteb “fame”

5. Tenk langsiktig



1.	PRIORITER	NYE	KUNDER
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• Vekst kommer stort sett	fra nye kunder

• På tvers av de	fleste kategoirer er bare	20%	av
kunden lojale.	Disse står for	50%	av kjøpene

• De	øvrige kundene er 4	ganger	så mange	
(80%),	og står for	de	resterende 50%	av
kjøpene

• Enklere å få en kunde (av de	80%	som kjøper
merket ditt av og til eller aldri)	til å kjøpe litt
oftere enn en av de	20%	som kjøper ofte (feks
Norvegia ukentlig)	til å kjøpe enda oftere

• Når du	kommuniserer til nye kunder vil du	ofte
også nå de	eksisterende

Kilde:	How	brands	grow	(2010)



2.	VÆR	DISTINKT



Bli enklere å huske for	å bli enklere å kjøpe
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• Folk	flest er likegyldige til merkevaren din

• Forsterk merkevarens assosiasjoner
• Farger,	logo,	assosiasjoner,	font,	reklamespråk,	jingler,	pay-offs,	

brukssituasjoner osv

• Oppretthold kommunikasjonsfrekvens
• Spesielt for	mindre merker

• Differensiering har vært et	av markedsføringsfagets mest
hyllede begreper.	Nye	stuider av differensieringens effekt
viser intet kriterium for	sukess.	Figuren viser at	20%	av en
merkevares kunder besitter 40%	av kunnskapen.	Vi	kan anta	
at	fordi denne gruppen kjøper merkevaren oftere så har den	
også mer kunnskap.	Samtidig legger vi	merke til at	de	
resterende 80%	av merkevarens kunder besitter den	
resterende 60%	av kunnskapen.	Denne	gruppen vet	altså
langt mindre om	merekvaren,	men	likevel er det kjøpere.	
Dette forteller oss at	de	fleste kjøpere er lite	involvert i de	
fleste kjøpsbeslutninger og at	vi	ikke trenger å overtale
forbruker om	unikhet,	men	heller gi de	distinkt reklame som
huskes.

Kilde:	The	Liberation	of	magic	(2013)



3.	BRUK	KREATIVITET	FOR	Å
FLERDOBLE	EFFEKT



Kreativitet er 6	ganger	mer effektivt
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Kilde:	IPA	databank	2004-2016	cases		

• Effekt er her	vekst I	markedsandel

• Du	konkurrerer bade	mot	konkurrenter og
indifferens

• Kreativitet øker den	mentale
tilgjengeligheten

• Kunder er uforutsigbare:	De	er illojale i
nesten 90%	av alle kategorier og nesten 60%	
kjøper en annen merkevare ved neste kjøp

• Kreativ reklame huskes bedre og likes	av flere



CASES	KREATIVITET



Smash	– Det skal godt gjøres



Spies	reiser- Do	it	for	Denmark



Involve	for	RFSU

RESULTATER:

•Kampanjen gikk viralt på kort tid.
•Kampanjefilmen ble vist over	40	millioner ganger	og delt over	
300	000	ganger.	
•Spredt i internasjonale medier over	hele	verden.
•Tilsammen over	100	registrerte pressesaker
•Salget økte 2%	i kampanjeperioden
•700%	økning av engasjement på Facebook
•25%	i målgruppen hadde sett	filmen og 80%	forstod
budskapet
•Positiv oppmerksomhet fra eiere,	samarbeidspartnere og
forbrukere.



4.	FAME	OG	EMOSJONELL	
KOMMUNIKASJON	ER	EFFEKTIVT



Kilde:	IPA	databank	2004-2016	cases		
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Fame	og emosjonell kommunikasjon er langt mer effektiv enn rasjonell
kommunikasjon på lang sikt

• Fame	sterkest korrelert med	vekst i
markedsandel

• For	kortsiktig kommunikasjon kan man	
kombinere rasjonell og emosjonell
kommunikasjon

• Emosjonell reklame og fame	bruker ofte
TV	som virkemiddel,	men	det anbefales
en kombinasjon av kanaler



Norwegian– Brad	is	single



John	Lewis	vinner julen hvert år
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Kilde:	John	Lewis	IPA	case	study	2016	



John	Lewis	– Monty	the	Penguin



John	Lewis	- Man	on	the	moon



TINE	- Fjøsnissen



https://www.youtube.com/watch?v=X48nK25EilM



5.	TENK	LANGSIKTIG



Kilde:	Binet &	Field	2013	
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Langsiktig merkevarebygging viser seg å ha	
stor effekt på flere KPIer

• Er nesten like	lønnsomt som salgsaktiviering på
kort sikt

• Er 3x	så effektivt ved markedsandelsvekst

• Er nøkkelen for	økt fortjeneste og lavere
prissensivitet

Langsiktig kampanje Kortsiktig kampanje

Salgsaktivering Markedsandel Fortjeneste

%	av	case	som	rapporterer	sterk	effekt	påMerkevarebygging…
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Kilde:	The	long	and	the	short	of	it	(2013)
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