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Sammendrag 
I denne oppgaven skal det utformes en markedskommunikasjons kampanje 

for BAMA Super grønnkål mix. Det skal foretas en analyse av målgruppen, 

målgruppens beslutningsprosess samt posisjonering av produktet før det blir 

presentert et kampanjeforslag. Det har blitt anvendt sekundær og primærdata for å 

få en dypere innsikt i kampanjeutformingen. 

I kampanjen vil et budskap, mediestrategi og en klar tiltaksplan bli 

presentert slik at kampanjen kan implementeres hvis det så ønskes. Det vil blir 

lagt frem et forslag til budsjett og videre vil det formidles når målgruppen bør 

kommuniseres med slik at budskapet treffer på riktig tidspunkt i diverse kanaler. 

Til slutt legges det ferm et forslag på hvordan en slik kampanje kan måles. 
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Presentasjon og oppsett av studie 

Introduksjon  

BAMA er den største grossisten innen frukt og grønt i Norge og er delt inn 

i seks forretningsområder: Dagligvare, Storkjøkken, Industri, Servicehandel, 

Blomster og en internasjonal virksomhet.1 Virksomheten har leverandører på alle 

kontinenter og de leverer produkter til ca. 15 000 kunder i Norge.  

«BAMAs mål er å skape vekst i forbruket av frukt og grønt, i tråd med de 

helse- og ernæringspolitiske målene i Norge».2  

Siden de tilbyr frukt og grønnsaker har BAMA et høyt engasjement innen 

kosthold og sportslige aktiviteter. Gjennom BAMAs produkter ønsker de å 

inspirere forbrukeren til et sunnere kosthold ved å informere hvilke vitaminer 

varene inneholder samt komme med inspirasjon til ulike matoppskrifter.3 

Formålet med prosjektoppgaven er å lage en integrert markeds-

kommunikasjonskampanje for BAMAs produkt Super grønnkål mix. Dette 

innebærer å få innsikt i atferdsmønsteret til en målgruppe gjennom 

kommunikasjon og taktiske virkemidler, for å øke salget av BAMAs Super 

grønnkål mix.  

Litt om grønnkål 

Grønnkål blir sett på som den nye "supermaten", da den har et høyt 

innhold av vitaminer, antioksidanter og næringsstoffer.  I USA har den lenge vært 

en populær grønnsak og nå har interessenten rundt grønnkål kommet til Europa.  

Grønnkål kan brukes i alt fra smoothies, salater, stuinger, supper, wok, til og med 

grønnkålchips har blitt populært. Grønnsaken er nå på full fart inn i 

nordeuropeiske kjøkkendisker4. 

 

                                                
1 http://www.bama.no/om-bama/organisasjon/ hentet 9.12.15 kl 13.00  
2 http://www.bama.no/globalassets/om-bama/arsrapporter/bama-arsrapport-2013.pdf  
2 http://www.bama.no/globalassets/om-bama/arsrapporter/bama-arsrapport-2013.pdf  

hentet 11.10.15 kl 16.15 
3 http://www.bama.no/om-bama/visjon-verdier-og-mal/ hentet 9.12.15 kl 13.35 
4 http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2014/03/09/Landbruk/britene-er-blitt-grnnklinger 

hentet 20.10.2015 kl 10.08  
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Målgruppeanalyse 

For å forstå hvor og når målgruppen eksponeres for 

markedskommunikasjon vil det være hensiktsmessig å tilpasse kommunikasjonen 

til deres atferd, vaner og kjøpsadferd (Brønn, Bonvik og Bang 2015, 140-141)  

Profilerings- og segmenteringsmetode 

Å segmentere er definert som prosessen der man deler et marked inn i 

distinktive grupper av forbrukere med felles behov og karakteristikker. Gode 

segmenter skal være identifiserbare, sammenfallende, store nok og lønnsomme 

(Percy og Elliott  2012,39). 

Basert på profilerings- og segmenteringsmetoden finnes det ni forskjellige 

variabler å definere målgruppen etter. Her anses seks av disse variablene 

hensiktsmessige å segmentere etter: Geografi, demografi, psykologi, psykografi, 

sosiokultur og sosiografi. Sluttsegmentet er en hybrid av de seks variablene 

(Shiffman, Kanuk og Hansen 2012, 42-43). Etter å ha definert makrosegmentet vil 

to mikrosegmenter bli presentert og representert gjennom to personas. 

I en artikkel fra Folkehelseinstituttet den 11.03.2015 blir det presentert at 

sosioøkomisk status og helse har en sammenheng. Barn i Norge har en generell 

god helse, men foreldrenes inntekt, utdanning og sivilstatus påvirker dette.  

Dette bygger vi videre på i oppgaven, da målet for kampanjen er å få travle 

barnefamilier til å spise mer grønnsaker i løpet av uken. For det viser seg at 

forbrukerne ønsker å spise sunnere, men at tiden ikke strekker til. Dette 

underbygges av en rapport for fra Frukt.no, Totaloversikten 2010-2014 der mange 

barnefamilier ofte velger usunne løsninger fordi de har en travel hverdag. Mange 

handler hver dag og det er lett å glemme å kjøpe frukt og grønt i butikken. 

Formålet med kampanjen er å påvirke forbrukeren til å forstå at det finnes en 

sunne  og raske løsninger, deriblant  Super grønnkål mix.   

I følge en undersøkelse på oppdrag av Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepratementet, presenterte Forbrukerrådet på sine nettsider den 30. 

nov. 2012, en rapport om forbrukerens handlevaner, holdninger og adferd. Her 

kommer det frem at  kvinner i større grad tar kjøpsbeslutninger knyttet til innkjøp 

av matvarer (57%) til familien enn menn (40%). 

I denne kampanjen er det viktig å spisse segmentet mot målgruppen det er 

mest hensiktsmessig å kommunisere med, i dette tilfellet, tidlig majoritet basert på 

diffusjonsteorien (Stepstrup 2007,94-102).  
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I det teoretiske rammeverket velges følgende segmentering: 

Demografisk: Kundegruppen til BAMA er stor og for å spisse kampanjen 

vil fokuset være rettet på barnefamilier eller husholdninger med en eller to voksne 

i aldersgruppen 30 – 45 år og minst et barn under 18 år. 

Geografisk: Målgruppen er overrepresentert i storbyene i Norge.  

Psykologisk: Behovet for målgruppen er at egne barn skal være sunne, like 

mye som at en selv ønsker å være og bli oppfattet som sunn, begrunnet i Maslows 

trygget og sosiale behov (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,116). Personligheten 

til denne gruppen er kvalitetsbevisst, trendy, innovativ og indre styrt.  

Psykografisk: Det antas at målgruppen er aktive, trener 1-3 ganger i uken, 

går på tur og liker å holde seg i god form. De har et bevisst forhold til helse, mat 

og ernæring, er normalt samfunnsengasjerte, og godt opplyste om "det siste" innen 

deres interesser. 

Sosiokulturell: Målgruppen har høyere utdannelse og middels til høy 

inntekt. Ingen spesifikk kulturbakgrunn eller religion.  

Sosiografisk: Man kan anta at for noen vil det ligge en sosial 

aspirasjonsfaktor knyttet til ernæring - at man vil fremstå som sunne.   

 

Hovedsegment 

Analysen er sammenfallende med hva Hanne Linnert, informasjonssjef i 

BAMA, bekreftet i et intervju 8. desember 2015 om at BAMA har segmentert 

målgruppen til Super grønnkål mix som kunnskapsrike familier, sunne og 

utforskende. Oppsummert: "Familier i tidsklemma som vil prøve noe nytt og 

sunt".           

 

Mikrosegmenter 

Videre mikro-segmenteres det i to grupper, de som planlegger og handler 

en gang i uken, mot de som handler matvarer hver dag, "på sparket", disse 

gruppene ansees å ha grunnleggende forskjellige beslutningsprosesser. 

Med bakgrunn i dette vil det være hensiktsmessig å lage to fiktive 

personas for å kunne tydeliggjøre kampanjeplanleggingen.  
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Ulrikke (planlegger) 

Ulrikke er 38 år, samboer og har tre barn i alderen 4, 6 og 8 år. Hun jobber 

på Danielsen ungdomsskole som lærer og bor i Åsane. Hun tar bil til jobb hver 

dag og planlegger innkjøpene på søndager og tar storhandelen på mandagene, men 

drar også i butikken når behovet oppstår. For å kunne betjene det noe store 

huslånet de har og studielånene deres er det viktig for dem å planlegge 

innkjøpene. Samboeren hennes jobber som ingeniør for GK.  Ulrikke henter på 

skole og i barnehage, og lager middag til familien. Ulrikke er delvis aktiv på 

sosiale medier og leser nettaviser hver morgen, før jobb. 

Hun liker å lage mat og mye av inspirasjonen til matlagingen henter hun 

gjennom magasiner, matblogger og nettsider. Familien er aktive og grunnet 

samboerens sykkelinteresse, bruker familien mye fritid på sykkelturer. 

 

Julie (kjøper på sparket) 

Julie er 34 år, gift og har to barn i alderen 3 og 6 år. Hun jobber som 

salgssjef for Estee Lauder Companies i Norge og er bosatt på Røa. For å komme 

til kontoret som ligger i Vika, benytter hun t-banen. Hun er aktiv på sosiale 

medier, og bruker mye av tiden til og fra jobb til å lese aviser, sjekke Instagram og 

Facebook. Hvis tiden strekker til er hun innom en mat/moteblogg, for å hente 

inspirasjon til matlagingen. Noen av interessene til Julie er å lage mat, men i 

hverdagene har de mindre tid og middagene blir ofte handlet inn hver dag på 

nærbutikken. Mannen driver et snekkerfirma og har selv lange arbeidsdager.Selv 

om Julie og mannen har lange dager på jobb og har mindre tid til å lage middag er 

Julie opptatt av å lage sunn mat til familien. De er fysisk aktive og er glad i gå i 

fjellet og lange turer på ski i helger og i ferier. 

Beslutningsprosess 

Her gjennomføres det en nærmere analyse av hvordan segmentet tar 

beslutning om kjøp av Super grønnkål mix. Det tas utgangspunkt i mikro-

segmentene, de som planlegger (Ulrikke) og de som kjøper ”på sparket” (Julie). 

Det er viktig å ta hensyn til når kjøpet blir planlagt da disse to mikrosegmentene 

blir truffet av markedskommunikasjonen på forskjellige tidspunkt.  

Mat er et grunnleggende behov, nivå 1, og en viktig del av tilfredsstillelsen 

av sosiale behov, nivå 3 sett i lys av Maslows behovspyramide. Segmentet trenger 
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å føle at de tar vare på familien med god sunn mat og de har et behov for å fremstå 

som sunne i samfunnet de lever i (Schiffman, Kanuk og Hansen 2011, 116). 

På bakgrunn av Beslutningsprosessmodellen legges det vekt på input delen 

av en beslutningsprosess (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,69) Markeds-

kommunikasjonstiltak blir forskjellige i forhold til de to mikrosegmentene. De 

som planlegger (Ulrikke) treffes gjerne gjennom utendørsreklame, banner 

annonser, annonse på Facebook/Instagram, på blogger eller i butikk. Tidspunktet 

du treffer mikrosegmentet blir gjerne på kvelden etter at de har lagt barna eller i 

helgen før de planlegger en ukes meny. 

Mikrosegmentet som handler ”på sparket” (Julie) treffes også med 

utendørs annonser. Vi mener at stands i butikk med smaksprøver er den sikreste 

måten å konvertere og synliggjøre produktet for ”på sparket” mikrosegmentet da 

dette er aller nærmest beslutningen deres om hva de skal kjøpe.  

De sosiale påvirkningskreftene er familie, venner, rollemodeller og 

nærmiljøet generelt og gir inspirasjon og lyst til å prøve noe nytt. 

Beslutningsdeltagermatrisen: Modellen definerer de forskjellige rollene 

som er involvert i beslutningsprosessen for kjøp av BAMAs ferdig laget, Super 

grønnkål mix  tar for seg fem roller, initiativtaker, påvirker, beslutter, kjøper og 

bruker (Percy og Elliott 2012, 130 ). Initiativtakeren er den som foreslår kjøpet og 

kan i vår prosess være alle i husholdningen, men som tidligere nevnt tyder det på 

at det er kvinnen som gjør dette oftest. Påvirkere kan være internt i husholdningen 

eller annen familie og venner, eller eksternt via produsentens markedsførings-

tiltak, rollemodeller eller  forhandlere. Beslutter er den som tar avgjørelsen på 

kjøpet, i vårt tilfelle er dette sannsynligvis den samme som initiativtaker. Kjøper 

kan være hele husstanden og det samme gjelder for brukere.  

Da makrosegmentet er delt inn i to mikrosegment, de som planlegger 

matinnkjøp (Ulrikke) og de som handler mer ”på sparket”(Julie), vil 

beslutningsprosessen være ulik for disse to. Med bruk av den generiske BSM 

matrisen, vurderes begge mikrosegmentene i to forskjellige prosesser. 

  

Ulrikke ”Planleggerne” 

Behovserkjennelse for innkjøp av middag der hele husstanden er brukere. 

Alle har primærbehov for å få i seg mat og mat er forbruksvare som kjøpes 

regelmessig. Initiativtaker er sannsynligvis den som planlegger matinnkjøp. Da 

disse planlegger matinnkjøp skjer planleggingen mest sannsynlig hjemme, 
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ettermiddag/kveld, søndag kveld for å gjøre innkjøp til resten av uken på mandag. 

Det lages handleliste med meny for en uke, man-fre. eller man-søn. Det suppleres 

med melk og brødvarer ved behov. 

Den mest involverte i søkefasen er påvirker, mulig den med mest erfaring 

på råvarer og pris og eksterne påvirkere. Inspirasjon til meny kommer fra søk på 

internett, via reklame i post eller nettbruk, venner/familie og rollemodeller. 

Elektroniske verktøy er mobil, PC eller nettbrett. Informasjon søkes via internett, 

familie/venner og rollemodeller.  

Kjøpsbeslutning og kjøper er hele husstanden, det gjennomføres et 

hovedinnkjøp i uken, pluss evt. supplering, i butikk eller på nett.  

Etterevaluering gjøres av hele husstanden, og eventuelt venner og familie 

som blir bedt på mat. Det evalueres hver dag, etter hvert måltid, for eksempel 

smak, friskhet, sunnhet og tidsforbruk/enkelhet ved å tilberede måltidet. 

  

Julie ”På sparket” 

Behovserkjennelse ligger hos innkjøper da dette segmentet handler uten en 

planlagt meny. Behovet oppstår på vei hjem fra jobb, på vei til butikken eller i 

butikk. Tidspunktet er ettermiddagen og behovet erkjennes fordi de ikke har 

råvarer i hus til middag. 

Informasjonssøking blir utført av påvirker og beslutter. Påvirker kan være 

andre i husstanden som kommer med ønsker eller produsentenes 

markedsføringstiltak. 

Påvirkning og informasjonssøking skjer gjennom dagen, i pauser, på vei til 

butikken, med kollektivtrafikk eller i bil og i butikken. Eksponeres for 

produsentenes markedsføringstiltak, på nett/sosiale kanaler via mobil eller 

nettbrett, via fysisk display reklame, digitale bannere, radioreklame eller direkte 

reklame/insentiver i butikk.  

Kjøpsbeslutningen ligger hos kjøper, som er hele husstanden, men i over 

50% av tilfellene er dette mor. Kjøpet skjer i butikk, gjerne på ettermiddagen, 

hver dag.  

Etterkjøpsevalueringen er lik for begge segmentene da målet er likt, 

nemlig å handle mat. 
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Posisjonering 
BAMA ønsker å posisjonere seg i kategori "brand recall" for vår 

målgruppe i forhold til merkebevissthet. "Recall brand awareness occurs when 

someone `sees` the brand at the point of purchase and is reminded of a need for it" 

(Percy og Elliott 2012,84).  Siden målgruppen består av to mikrosegmenter, 

"planleggere"(Ulrikke) og ”på sparket"(Julie), er det viktig at de føler et behov for 

å kjøpe produktet og blir minnet på dette behovet før de handler/planlegger. 

Ulrikke bør eksponeres for produktet før hun lager ukesmenyer, mens Julie også 

bør treffes nærmere selve kjøpet, i butikk eller på vei dit. BAMA ønsker å etablere 

et behov, category need, for produktet som gjør at Super grønnkål mix er en 

naturlig del av det ukentlige kostholdet i begge mikrosegmentene.  

”Super grønnkål mix” er et produkt som er enkelt å tilberede og har et høyt 

næringsinnhold og dermed plasseres i kategorien ” rask og sunn mat”. 

Markedsdefinisjon og konkurranse 

BAMA er en av de ledene aktørene på markedet innen kategorien frukt og 

grønt i Norge, i konkurranse med Gartnerhallen SA, Norgesgrønt SA, Nordgrønt 

SA og Produsentforeningen av 1909.5  

BAMA har helt klart en fordel i markedet i og med at de er en av de største 

aktørene. Det finnes konkurrenter i markedet og BAMA bør posisjonere 

produktet, Super grønnkål mix, ved å fremheve de positive attributtene som: Det 

er ferdig kuttet, vasket og klart til bruk. Det kan sies at BAMA bedriver en viss 

kannibalisme i sitt eget marked, det vil si at de konkurrerer med seg selv med to 

eller flere produkter i samme kategori. Dette kan gi nedgang i salget på ett produkt 

i stedet for å øke salget totalt (Percy og Elliott 2012,147). BAMAs ferske, ferdig 

kuttede, blandinger er helt klart konkurrent til salg av BAMAs grønnsaker i 

løsvekt men det antas at det øker totalforbruket.  

Hva er produktet for kunden?  

Det blir tatt utgangspunkt i " The marketing mix" produkt, pris, plass og 

promotering (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,7). 

Produktet er ferske grønnsaker, med mange forskjellige bruksområder, 

som for eksempel gratenger eller som vanlig grønnsaksblanding. Det ligger pakket 

                                                
5 http://www.grontprodusentene.no/om-oss/ hentet 1.november2015  kl 10.05  



Prosjektoppgave – PRK 35141  21.12.2015 

                                                                                                          Side 8 

i plastposer, det er spise-klart, ferdig kuttet og vasket. Prisen på en pakke Super 

grønnkål mix er 34,90 kr. Produktet er plassert i kjøledisk sammen med andre 

ferdigblandete salater og vanlige grønnsaker. Salgspromoteringen skjer i sosiale 

medier, bannerannonser, smaksprøver i butikk. Annonser spiller på enkelhet, 

tidsbesparelse, smak og kvalitet (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,7). 

Drar man en konklusjon fra de fire P`er ser vi at bredden i bruksområde 

samt tidsbesparelse, smak og kvalitet er de områdene hvor BAMA Super grønnkål 

mix kan differensiere seg (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,7). 

Pris – verdi sammenhengen 

Ved å bruke forventet verdi modellen kan det kartlegge egenskapene til 

BAMAs Super grønnkål mix og se om de innfrir kravene til målgruppen. Det har 

blitt tatt utgangspunkt i 8 egenskaper, vektet dem etter hvor viktige de er og så 

evaluert om disse egenskapene er tilstede (Schiffman, Kanuk og Hansen 2012,7). 

Egenskapene er: Sunnhet, Tid, Kvalitet, Enkelhet, Smak, Pris, 

Kortreist/Norsk, Gir energi. Vi rangerer egenskapene på en skala fra 0 til 3 langs 

to dimensjoner: Viktighet og hvor tilstede egenskapen er i produktet.   

Det ble gjennomført en stikkprøve av et utvalg av 36 respondenter direkte 

i vår målgruppe, og foretok en spørreundersøkelse ved bruk av 

undersøkelsesverktøyet Qualtrics for å validere egenskapene og deres viktighet. 

(Se vedlegg 1) 

Dataanalyse: Forventet verdi modellen 

For egenskapen sunnhet, blir den vektet høyt 3 på skalaen av viktighet og  

vektet 3 på tilstedeværelse i produktet. Tid blir scoret 2 på viktighet og 3 på 

tilstede i produktet. Kvalitet er viktig for målgruppen og får 3, det er også høy 

kvalitet på BAMA Super grønnkål mix- den får et score av 2 på tilstedeværelse i 

produktet. Enkelhet er viktig for en travel familie og får 2 poeng, det er også godt 

representert i produktet og får en 2 her også. Smak er veldig viktig og får et score 

på 3 og et score på 2 for at det er tilstede. Pris er ikke en viktig egenskap i vårt 

segment og får 0 og det finnes rimeligere alternativer så den får 0 på 

tilstedeværelse også. Bama satser på kortreiste norske produkter når det er sesong 

for det, men i vårt segment er ikke det viktig, 0, men det er tilfelle 1. Det 

vektlegges om produktet gir energi 2 på viktighet, og det gjør det og får 2 på 

tilstedeværelse. 
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Når alle egenskapene blir lagt sammen får vi en verdi total av 30 poeng, 

noe som er et rimelig høyt score. Disse egenskapene og verdien tilknyttet dem ble 

bekreftet i et intervju med, informasjonssjef i BAMA, Hanne Linnert. 

 

Kommunikasjonsstrategi 

Budskapsstrategi og utforming 

Hovedutfordringen i kampanjen er å utvikle målgruppens behov for 

BAMA Super grønnkål mix og skape oppmerksomhet for produktet.   

Målet med kampanjen er å informere om, øke salget og kjennskap til 

BAMAs Super grønnkål mix. BAMA må derfor tilpasse budskapet til de ulike 

kommunikasjonskanalene slik at de når ut til målgruppene.   

I Category need vil forbrukeren ha noe ulik oppfatning av verdien i 

produktet. Det vil derfor være essensielt å ta hensyn til dette og det vil kreve noe 

ulik kommunikasjonsstrategi. Ulrikke vil respondere på at produktet har et høyt 

næringsinnhold, er enkelt å bruke og har mange bruksområder. For Julie vil 

verdien ligge i sunnhet, smak og at det er tidsbesparende. Ved økt fokus på 

kosthold og trening etter jul vil det være lønnsomt for BAMA å kommunisere 

med forbrukerne i tidsrommet desember til mars. Her har kunden større 

motivasjon til å prøve sunne produkter og dette kan hjelpe BAMA i salget av 

Super grønnkål mix (Percy og Elliott, 2012, 168-170). 

Da kampanjen baserer seg på brand recall awareness, er det i dette tilfellet 

målet for BAMA at forbrukeren husker på BAMAs ”Super grønnkål mix” før de 

kommer til butikken og dermed kan tilfredsstille behovet deres. Brand attitude 

bidrar til hvorfor forbrukeren skal velge det merke fremfor et annet, ved å 

vektlegge de positive attributtene, sunnhet, tidsbesparende, god kvalitet og smak  

(Percy og Elliott, 2011, 168-176).  

Brand Purchase intention er hvordan kommunikasjonens respons hos 

forbruker blir møtt og deretter kan føre til kjøp av et produkt/ tjeneste. Det være 

seg at tiltakene tilpasses Ulrikke og Julie slik at intensjonen om å kjøpe Super 

grønnkål mix oppstår ved at de gjentatte ganger blir eksponert for reklame på nett 

eller gjennom utendørs reklame. Sannsynligheten for at de kjøper produktet i 

butikken vil derfor være større (Percy og Elliott, 2012, 168-175). 

Budskapsutformingen tar utgangspunkt i positiv motivasjon, der 

konsekvensen av oppfordret handling eller bruk fører til noe positivt for 
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forbrukeren (Percy og Elliott 184-186). Det være seg et høyt innhold av 

næringsstoffer noe som styrker troen på sunnhetsverdi og helsegevinst. Super 

grønnkål mix er en forbruksvare og derfor et lav- involveringsprodukt. Det er 

minimal risiko, ofte kan dette føre til impulskjøp (Percy og Elliott 2012, 187-188). 

Kreative valg; Mediestrategi 

Formålet er å treffe målgruppen ved flere anledninger og etablere brand 

recall for produktet BAMA Super grønnkål mix. Det er derfor nødvendig å legge 

opp en mediestrategi hvor målgruppen og herunder begge mikrosegmentene, 

Ulrikke "planleggeren" og Julie "på sparket", blir eksponert for 

markedskommunikasjon. Da segmentet er travle personer som lever i en hektisk 

hverdag er det viktig å ta hensyn til at tiden er dyrbar, derfor må Ulrikke og Julie 

treffes flere ganger i de riktige kanalene. 

I en rapport for Norsk mediebarometer 2014 den 14.mars 2015 presenterer 

Statistisk sentralbyrå, Odd Frank Vaage folks mediebruk, at mobile enheter har 

gitt markedsførere mulighet til å kommunisere mer tidsriktig med kundegruppen 

da de fleste har mobilen tilgjengelig til alle døgnets tider. Derfor ses det som 

nyttig å kommunisere med to travle forbrukere i digitale kanaler, siden det er her 

man som oftest vil treffe dem dersom annonseringen er rettet på en attraktiv måte.  

Kanalvalg, hvor treffer vi Ulrikke og Julie?  

De treffes på BAMAs hjemmeside som er tilrettelagt for forbrukere og 

som har som formål å inspirere forbrukeren til å prøve nye produkter og 

oppskrifter, det er direkte link til BAMAs egen blogger Lise Finckenhagen.   

Både Ulrikke  og Julie  er trolig brukere av Facebook og Instagram. 

Annonsering for BAMA med fokus på Finckenhagens blogg på disse sosiale 

mediene vil ha stor verdi(Brønn, Bonvik og Bang 2015, 230-231). 

Det bør føres en periode med bannerannonser på kk.no, klikk.no, 

kvinneguide.no som fører forbrukere til hjemmesiden til BAMA og direkte til 

Lise Finckenhagens matblogg. En investering i å kjøpe opp søkeord som: 

"supermat", "grønnkål", "enkle oppskrifter", "ernæring" i Google Adwords kan 

også være hensiktsmessig. 
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Tjenester med matvarer levert på døren er i vekst.6 Kolonial.no er en aktør 

som allerede bruker BAMA som leverandør av frukt og grønnsaker. En 

samhandling mellom Facebook/Instagram annonser og blogg hvor det linkes 

direkte fra en oppskrift, til kolonial.no hvor man kan kjøpe ingrediensene direkte, 

kan gi kundeverdi og god brukeropplevelse. 

Videre bør BAMA Super grønnkål mix reklameres for med 

utendørsreklame som boards på t-banen. I butikk kan det gjennomføres 

promosjon i form av smaksprøver i en periode, hvor ingrediensene ligger ferdig i 

en plukk og miks kjøledisk med "alt du trenger for din middag" ved siden av 

stand der det lages smaksprøver. Etter smaksprøveperioden vil det fortsatt finnes 

plukk og miks kjøledisker i kampanjeperioden. 

På baksiden av pakkene av Super grønnkål mix finner du forslag til 

oppskrifter, samt at man har en liten hylle med flyers med flere oppskrifter direkte 

foran pakkene med Super grønnkål mix. På disse flyersene finner man også en 

link til BAMAs hjemmeside, spesifikt Lise Finckenhagens matblogg. 

Faglig begrunnelse av mediestrategi 

Som nevnt tidligere er målet med mediestrategien å oppnå brand recall, 

her er frekvens den viktigste faktoren for å lykkes. Hyppig repetisjon av 

koblingen category need og brand er nødvendig, i den rekkefølgen,  for å skape 

emosjonell tilknytning til produktet (Percy og Elliott, 2011, 168-176). Ved høy 

frekvens blir målgruppen eksponert for produktet, Super grønnkål mix, mange 

ganger, og ved forskjellige anledninger, alle typer medier kan brukes for å oppnå 

dette. Hyppig frekvens kan lettest oppnås på internett i mediestrategien, kontra 

smaksprøver, kjøledisk, utendørsreklame, flyers og oppskrifter på pakken som har 

begrensninger på hvor ofte Ulrikke og Julie ser dem (Percy og Elliott 2012, 210).   

Kreative taktikker 

I kampanjeperioden bør BAMAs hjemmeside være rettet mot produktet 

Super grønnkål mix. Det vil si at produktet er tydelig vist på forsiden med forslag 

til bruksområder og fokus på gunstige egenskaper som enkelthet, sparer tid, sunt, 

smaker godt og god kvalitet. Videre oppfordres forbrukeren til å gå inn på Lise 

                                                
6 http://www.nrk.no/norge/sterk-vekst-for-mat-pa-doren-1.12600010 hentet 15.desember 

2015 kl 12.52 
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Finckenhagens blogg for mer inspirasjon. Lise Finckenhagen bruker Super 

grønnkål mix i de fleste av oppskriftene sine i kampanjeperioden. Her kan hun 

bruke produktet på så mange forskjellige måter som: Smoothie, salat, suppe, 

stuing, grateng, wok osv. For å illustrere bredden av bruksområde til produktet. 

Finckenhagen kan også legge vekt på hvor enkelt det er å skape et godt, sunt 

måltid, med gode råvarer, på kun noen få minutter. 

På Facebook og Instagram blir annonsene for Super grønnkål mix rettet 

direkte mot Ulrikke og Julie. Det er enkelt å tilpasse annonser direkte til 

makrosegmentet. Selve annonsen består av attraktive bilder med Super grønnkål 

mix i hovedrollen. Et klikk på bilde fører Ulrikke og Julie til enten hjemmesiden 

til BAMA eller inn i en oppskrift på Finckenhagens blogg. Her er det mulighet til 

å føre test annonser med for eksempel tre forskjellige forslag for å se hva 

målgruppen responderer best på.   

Bannerannonsene bør være brede med skarpe fine bilder av retter som 

inkluderer Super grønnkål mix, det bør ikke være for mye tekst men ord som sunt, 

enkelt, kjapt måltid kan fremheves. Et klikk på annonsen fører direkte til BAMAs 

hjemmeside. Her kan det også testes alternativer av bannerannonser for å utforske 

hvilken kombinasjon av bilde-tekst som virker best.  

Å kjøpe søkeord i Google Adwords er hensiktsmessig siden store deler av 

kampanjen er utført i digitale kanaler. Enkelte ord som "enkelt", "grønnkål", 

"sunt", "supermat" og "ernæring" kan være kjøpt av flere andre aktører i markedet 

og dermed ha mer konkurranse i ordet. Bevissthet rundt et "long tail" søkeord vil 

med fordel gi mulighet for bedre effekt i en SEO strategi.7 Et eksempel på dette er 

"grønnkål er enkel supermat", selve søkefrasen er ikke så logisk, men oppbygging 

av tekst, BAMAs hjemmesider og blogg med varianser av denne påstanden vil gi 

stor effekt på organisk søk.         

Matvarer levert direkte på døren er et marked i stor vekst og siden 

kolonial.no allerede har et samarbeid med BAMA er det rom for å styrke dette 

forholdet ytterligere. På nettsiden kolonial.no finnes det forslag til ukesmenyer, 

minst to av rettene i en uke kan inkludere Super grønnkål mix. Det burde også 

finnes en lenke til Lise Finckenhagens blogg på kolonial.no, slik at målgruppen 

kan gå inn og få mer inspirasjon til oppskrifter med Super grønnkål mix. 

                                                
7 https://nettrafikk.no/sokemotoroptimalisering/hvaerseo/hentet 
 17.desember 2015 kl 12.11 
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Da Julie pendler med t-banen blir hun eksponert for utendørsreklame på 

vei til og fra jobb. Her igjen bør det brukes fargerike, klare og fristende bilder med 

Super grønnkål mix som en av ingrediensene. Teksten utrykker hvor sunt, godt og 

enkelt et måltid med Super grønnkål mix er.  

I butikker som Meny og Rema1000 utføres det en periode med 

smaksprøver, da dette vil føre til at man når ut til ulike barnefamilier og bredden 

i markedet. Her kan både Ulrikke og Julie oppleve smakfulle, sunne oppskrifter 

som er kjappe å lage. En plukk og miks kjøledisk bør stå direkte ved 

smaksprøven, slik at både Ulrikke og Julie kan enkelt plukke med seg en komplett 

middag. Denne plukk og miks kjøledisken kan være strategisk plassert i butikk 

gjennom hele kampanjeperioden.  

Til slutt bør emballasjen på Super grønnkål mix få et lite tilskudd av 

oppskrifter på baksiden av pakken. Disse oppskriftene kan man også finne på 

flyers plassert direkte foran produktet i respatex lommer, i butikk.  

Faglig begrunnelse av taktikker  

Bilder og tekst kan fange oppmerksomheten til forbrukeren. Hvis 

budskapet er rettet mot en spesifikk målgruppe er sannsynligheten større for at de 

vil huske budskapet og finne informasjonen nyttig. Bilde-tekst kombinasjonen 

skal være attraktive nok til at selv de som ikke befinner seg i målgruppen synes 

annonsen er tiltrekkende. Bilder fanger større oppmerksomhet enn tekst, med tekst 

uten bilde blir det vanskeligere å fange oppmerksomheten til forbrukeren (Percy 

og Elliott 2012, 266). Når det kommer til recall brand awareness er det viktig å 

spisse annonsene slik at de virker personlige for Ulrikke og Julie (Percy og Elliott, 

2012, 168-175). Bruk av elementer målgruppen kjenner seg igjen i gjør budskapet 

mer personlig. (Forslag til pitch for Super grønnkål mix finnes i vedlegg 3) 

Budsjett 

Se vedlegg 2 for detaljert budsjett. Vi har satt av 2.031.925 i budsjett. Den største 

enkeltposten er in-store (smaksprøver mv) på kr 1 085 000. Totalt kr 848 000 er 

satt av til web-aktiviteter, fordelt med søkeordmarkedsføring på kr 100.000, 

sosiale medier kr. 220.000, Bannerannonsering kr. 528.525. Utover dette 

utendørsreklame på kr. 82.400 og endringer i emballasjen kr. 16.000.  
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Timing 

Timing er når man treffer målgruppen, i hvilke kanal  og i hvilket modus 

forbrukeren er i på dette tidspunktet. Søk og digital kommunikasjon tilpasset 

målgruppens kontekst og intensjon er viktig.  

Det et godt hjelpemiddel å se på adferdsmønsteret til våre to personas 

gjennom en typisk uke for å planlegge timingen i kampanjen.  Ved gjennomgang 

av deres hverdag kartlegges det når de er "åpne" for kampanjens budskap, hvor de 

leter etter informasjon, hvilke digitale kanaler de bruker og hvilke andre eksterne 

eksponeringskilder de er i kontakt med.  Ulrikke og Julie er begge husholdningens 

"innkjøpssjef" og de opplever begge tidsklemma, men planlegger forskjellig. De 

er, som de fleste andre, ofte sultne, slitne og stresset over at de har dårlig tid til å 

lage mat, samtidig som de skal ha kvalitetstid med familien. 

Familien til Ulrikke spiser frokost sammen, samtidig som foreldrene leser 

nettaviser på nettbrett. Hun kjører bil til og fra jobb og kjører forbi Rema 1000 på 

Ulset hver dag, der familien handler det meste av sine dagligvarer. Det tar ca. 20 

minutter fra Åsane til skolen i Bergen sentrum med noe kø hver vei. Ulrikke 

eksponeres for utendørsreklame gjennom Bergen sentrum. Hun sniker til seg noen 

minutter på PC´en før undervisning, for å sjekke favorittnettstedene 

kvinneguiden.no eller KK.no. I lunsjen snakker hun med kollegaer og oppdaterer 

seg via mobilen på hva som skjer i nettverket sitt på Facebook eller Instagram. På 

ettermiddagen henter hun barna på skolen og i barnehagen og drar hjem for å lage 

middag. I helgene planlegger familien neste ukes innkjøp og Ulrikke og mannen 

henter inspirasjon fra nettmagasiner og blogger.  

Mikrosegmentet som planlegger, er mer mottakelige for kampanjens 

markedskommunikasjon på morgenen, ettermiddag/kveld og i helgene da de har 

lite tid eller eksponeringssteder på dagtid.  

Julie handler på sparket, hun handler som oftest middag til familien på vei 

hjem fra jobb.  Hun tar t-banen fra Nasjonalteateret ca. kl. 16.00 til Røa, banen går 

med 6 og 9 minutters intervaller. Hele turen tar 12 minutter (ruter 

reiseplanlegger.no) og Julie sitter med mobiltelefonen sin hele reisen. Dette gjør 

hun to ganger om dagen, noe som gir 24 minutter eksponeringstid på mobile flater 

via sosiale medier eller nettaviser. I lunsjen mellom kl. 11.30 og 12.00, sjekker 

Julie nettaviser for å holde seg oppdatert gjennom dagen. Hun bruker primært 

Aftenposten til dette, men tar en rask tur innom Facebook for å se om noe 

nevneverdig har skjedd i nettverket hennes. På vei til T-banen møter hun flere 



Prosjektoppgave – PRK 35141  21.12.2015 

                                                                                                          Side 15 

reklame plakater, og på T-banestasjonen på Nasjonalteateret er det både digitale 

og rullerende boards. I butikken møter hun først frukt- og grønnsaksdisken, 

deretter brød og bakevarer før hun kommer til ferskvaredisken.  

Frekvens 

Brand awareness recall krever høy frekvens i eksponering (Percy og 

Elliott 2012,169-175). BAMAs kampanje er fra desember – mars. I dette 

tidsrommet blir målgruppen daglig eksponert for markedsføringstiltak i flere 

kanaler. For å planlegge en innholdsstrategi er det hensiktsmessig å starte med å 

utvikle en aktivitetsplan. Det brukes ofte et type regneark for å sette opp en 

oversikt over kanaler, målgruppe, tilpasset budskap og frekvens. (Vedlegg 2 viser 

denne aktivitetsplanen).  

Planlegging av frekvens er basert på følgende: Facebook/Instagram 

annonsering; Kampanjen skal kjøres i tre måneder. Den promoteres gjennom 

dagen på morgenen, rundt lunsj, på ettermiddagen og gjennom hele helgen. 

Annonsering ved bannerannonser, Google Adwords, BAMAs hjemmeside og 

Finckenhagens blogg kjøres kontinuerlig gjennom kampanjeperioden. Utendørs 

skjermreklame gjennomføres også tre ganger daglig, gjennom kampanjeperioden. 

Smaksprøver i butikk kan oppleves i ca. 500 butikker på tvers av landet gjennom 

kampanjeperioden (Se detaljert aktivitetsplan i vedlegg 2). 

Plan for måling av resultater 

Etter endt kampanje måles internett resultatene ved parameterene: Tid, 

hvor lenge forbrukeren brukte på siden, engasjement, delinger og konverteringer i 

form av salg. Disse parameterene kan måles med diverse datamåleinstrumenter for 

eksempel Google Analytics og Facebooks eget måleverktøy. 

Alle andre aktiviteter er vanskelige å måle men vi kan anta ved option to 

see at for Ulrikkes vedkommende som bor i Bergen at 275.112 mennesker kan bli 

eksponert for kampanjen.8  Julie bor i Oslo og 958.378 mennesker kan bli 

eksponert for kampanjen.9 Antall salg vil vise den største effekten av kampanjen.  

  

                                                
8 https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/fakta-om-bergen/befolkning hentet 

15.desember 2015 kl 14.30 
9 http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar/2015-12-11 hentet 15.desember 

2015 kl 14.36 
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