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Sammendrag 
Trening, sunn livsstil, kosthold og diett er ord som florerer både i avisene og i 

sosiale medier. I denne oppgaven har vi laget en mediestrategi for produktet 

’ProPud’. Produktet faller rett inn i områdene ovenfor. Men, de er ikke de eneste. 

Det utvikles nye produkter hele tiden og det er ikke lett å differensiere seg i et 

konkurransedyktig marked med mange konkurrenter og substitutter. 

 

Basert på innsikt om markedet, merket og forbrukerne har vi kommet frem til en 

målgruppe og hvilke kanaler vi kan benytte for å treffe dem. Vi har også formulert 

en oppgavediagnose og to kommunikasjonsmål. Videre har vi laget en medieplan 

som på sikt kan bidra til å nå målene. Planen er også et forslag for hvordan 

ProPud kan utnytte ulike mediekanaler for å skille seg ut.  

 

God lesing! 
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Introduksjon 
Denne oppgaven i strategisk medieplanlegging tar utgangspunkt i produktet 

'ProPud'. ProPud er en proteinrik, laktose- og sukkerfri pudding innpakket som en 

typisk yoghurt. Den selges i mat-, helsekost, og webbutikker, og på utvalgte 

treningssentre. Produktet har vært tilgjengelig i spesialforretninger og i februar 

2017 også i norsk dagligvare (Dalseg, 2017). Det er det svenske selskapet 'Njie' 

som står bak ProPud. Produktet er utviklet av tidligere toppidrettsutøver Assan 

Njie. I følge produsenten er puddingen rettet mot treningsmarkedet. Det er ment å 

være et mellommåltid eller en dessert for de som ønsker å spise sunt 

(www.nije.se). Njie Group AS hadde et driftsresultat på 945' svenske kroner i 

2015 (Proff, 2017). 

 

Målet med denne oppgaven er å legge en mediestrategi som kan fremme 

produktets posisjon i det norske markedet. Den vil ta utgangspunkt i 

medieplanprosessens fire første faser: oppgave, innsikt, strategi og medieplan. 

Den siste fasen, evaluering, er ekskludert da det ikke er en del av oppgaven.  

 

Oppgave 
For å sette en oppgavediagnose må man se på to ting. (1) Definere målene ut ifra 

hva du vil at forbrukeren skal tenkte om merket. (2) Ha en god forståelse av 

forholdet forbrukeren har til merket (Larsen & Solvoll, 2016, s. 40). ProPud er 

nytt på det norske markedet. Det er derfor vanskelig å si noe om forholdet 

forbrukeren har til merket i dag. Vi ønsker at produktet skal fremstå sunt, 

smakfullt og lettvint. På bakgrunn av dette har vi definert en oppgavediagnose: 

ProPud skal være det prefererte mellommåltidet for de som ønsker å leve, eller 

lever, en aktiv og sunn livsstil.  

 

Grunnet manglende markedsføringsaktiviteter anser vi at produktet er ufortjent 

usynlig per i dag. De har ikke funnet en god måte å kommunisere sin historie og 

fortelle om produktet (Bonvik, 2012, s. 16).  

Kommunikasjonsmål  

1. Øke kjennskapen til ProPud med 15% i løpet av fire måneder.    



 

 2 

2. Øke salget av ProPud med 15% i det norske markedet i løpet av fire måneder. 

   

Målene er utarbeidet etter SMART-teorien. De er spesifikke, målbare, avtalte, 

realistiske og tidsbestemte (Larsen & Solvoll, 2016, s. 37).   

 

Innsikt 
For å legge en god medieplan må vi finne innsikt i følgende dimensjoner: 

markedet, merket, forbrukeren og kjøpsstien (Larsen & Solvoll, 2016, s. 42).   

Analyse av markedet  

ProPud er rettet mot treningsmarkedet, men kan også fungere som et 

mellommåltid i ikke-aktive situasjoner. I analysen av markedet har vi sett på 

følgende faktorer: konkurrenter, substitutter, utvikling i bransjen og trender.   

Konkurrenter  

Det er viktig å identifisere ProPuds konkurrenter og hvordan de kommuniserer  

med markedet (Larsen & Solvoll, 2016, s. 42). Vi har definert proteinpuddingene  

'Ehrmann' og 'Barebells' som direkte konkurrenter. Ehrmann har ikke kjørt store 

markedsføringskampanjer i Norge, men er aktive i Tyskland på sports- 

arrangementer og stands. Barebells har en gjennomført nettside med videoer og 

bilder. De er aktivt ute og promoterer på stands, og har engasjert treningsbloggere 

i markedsføringen. Produktet er tydelig rettet mot treningsinteresserte.  

Substitutter   

Kvarg, kesam, cottage cheese, skyr og yoghurt er substitutter som kan erstatte 

forbrukerens behov (Fjeldstad & Lunnan, 2014, s. 65).  I Forbruker & Media 

Undersøkelsen oppgir 42,5% at de spiser yoghurt minst 1-4 ganger i uken. 27,8% 

sier at de spiser mellommåltid (Kantar TNS, 2017). Produktkategoriene har høyt 

proteininnhold og er pakket inn på samme måte som ProPud. Begge alternativene 

er enkle mellommåltider som kan spises på farten. En utfordring for ProPud er at 

flere av substituttene kommer fra store etablerte aktører som 'Tine', 'Q-meieriene 

'og 'Synnøve'. For et nytt produkt er det derfor vanskelig å komme seg inn i 

markedet. I en rapport fra Forbrukerrådet (2017) anslås det at rundt syv av ti 

dagligvareprodukter som regel forsvinner ut av markedet. De spår også at én av 

fire nye produkter ikke vil være i salg etter ett år. Dette sier noe om hvor 

vanskelig det er å få fotfeste i det norske dagligvaremarkedet.   
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Proteinbarer, - shaker, - drikker og -pulver er også substitutter til ProPud. Det 

finnes mange leverandører og utsalgssteder innen dette segmentet. ’YT’, 

’Nutrilett’, ’Atkins’, ’Questbar’, ’Proteinfabrikken’, ’Tine’ og ’Gymgrossisten’ er 

noen av dem. Flere av de store dagligvarekjedene har også utviklet egne produkter 

i samme segment. 

Utvikling i bransjen   

I Virkes (2015) undersøkelse om treningsbransjen oppgir totalt 32% at de 

foretrekker treningssentre når de skal mosjonere eller trene. Andelen som trener 

ukentlig har økt med 20% de siste 15 årene (SSB, 2016).  

 

Vi har søkt på antall norske presseoppslag som er skrevet om trening og kosthold 

de siste 10 årene. Fra 2007-2012 var det en tydelig vekst. De seneste årene har det 

jevnet seg ut (vedlegg 1). Vi tenker nedgangen kan ha noe med populariteten til 

kostholds- livsstils- og treningsblogger å gjøre.   

Trender  

Nordmenn er opptatt av maten de putter i seg. 14 % mener de styrer unna 

meieriprodukter (Nielsen, 2016), men bare 4-5% har laktoseallergi (Helland-

Kigen, 2017). Dette sier noe om at laktosefrie produkter er blitt et trendy valg. 

ProPud er et laktosefritt alternativt til flere av substituttene. Dette skiller produktet 

positivt ut.   

 

Produkter med høyt proteininnhold har vært hett på markedet de seneste årene. 

Ikke alle er like positive til trenden. 'Olympiatoppen' (2017) har publisert 

informasjon om 'Protein og idrett' på deres nettside. Der ble det skrevet at 

proteininnholdet i norsk kost er såpass høyt at toppidrettsutøvere sjeldent behøver 

ekstra tilskudd. Klinisk ernæringsfysiolog Egil André Bjørgen sier til Aftenposten 

at «proteinpulver absolutt ikke er nødvendig» (Five & Rasmussen, 2015). Vi antar 

at forbrukere som er opptatt av et sunt og variert kosthold er opplyste om nettopp 

det Olympiatoppen og Bjørgen sier. De blir derfor ikke like påvirket av trenden. 

Mange argumenterer også for at proteintilskudd er en enkel måte å få i seg næring 

på i etterkant av en treningsøkt. Dette er positivt for Njie (Five & Rasmussen, 

2015). 

 

Det ser ut til å være en sunnhetstrend blant norske forbrukere. I Forbruker & 
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Media Undersøkelsen kommer det frem at totalt 72,6% er litt eller helt enig i 

påstanden "jeg er opptatt av å ha et sunt kosthold". 51% mener også at de har 

endret kostholdet de seneste årene for å bli sunnere. Flesteparten av dem er 

kvinner (Kantar TNS, 2017). 

Analyse av merket 

I analysen av merket har vi begrunnet hva som skiller ProPud fra 

konkurrentene. Gir egenskapene til produktet noen funksjonelle eller  

opplevelsesbaserte fordeler? Kan målgruppen oppleve en form for emosjonell 

belønning? Hvilken rolle spiller produktet i forbrukerens liv (Larsen & Solvoll, 

2016, s. 46)?   

 

For å posisjonere produktet bør vi identifisere driverne og hvilken nytte ProPud 

kan gi forbrukerne (Larsen & Solvoll, 2016, s. 47). ProPud inneholder 10% 

proteiner, lite fett, og er sukker- og laktosefritt. Produktet finnes i syv forskjellige 

smaker som er beslektet med desserter. Proteintilskudd er ikke lenger bare for 

kroppsbyggere, men også for de som ønsker å gå ned i vekt (Fiskum, 2015). 

Produktet er tilgjengelig for alle og ikke bare på treningsmarkedet. Forbrukeren 

kan spise ProPud med god samvittighet, som dermed kan fungere som en 

emosjonell belønning.  

 

Njie produserer også en helsedrikk med Aloe Vera. TV2-programmet 

'Matkontrollen' testet og sammenliknet forskjellige Aloe Vera-drikker. Njies 

hadde mest sukker. I den samme testen kom det også frem at drikker med Aloe 

Vera kan gi leverskade (Kingsrød-Olsen, 2016). Slik omtale kan være skadelig for 

Njies omdømme og for merket.  

Analyse av forbrukerne  

En analyse av forbrukerne er viktig for å identifisere lønnsomme 

markedssegmenter. Vi må forstå forbrukerne vi ønsker å nå (Larsen & Solvoll, 

2016, s. 47). I 'Forbrukerrådets' befolkningsundersøkelse kommer det frem at 

nordmenn handler dagligvarer ofte. 75% av husstandene oppgir at de handler mat 

flere ganger i uken og 7% handler hver dag. På bakgrunn av dette vil vi tro at 

forbrukerne ofte blir eksponert for ProPud (Forbrukerrådet, 2017). 

Norske forbrukere er relativt prisbevisste. 40% sier de ofte sjekker priser på varer 

før kjøp. 23% oppgir at de sjekker priser av og til. I dagligvare koster ProPud 
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omtrent 29 kroner, som er dyrt sammenliknet med flere av substituttene. Hvis vi 

ser på kun andre proteinpuddinger ligger produktet i omtrent samme prisklasse. 

Forbrukerne er også opptatt av kvalitet. I påstanden "er du mer opptatt av pris enn 

kvalitet når du handler mat" svarer 54% at de er uenige. Generelt ser yngre 

mennesker ut til å være mer prisbevisste og de eldre er mer opptatt av kvalitet 

(Forbrukerrådet, 2017). I en undersøkelse fra Nielsen (2016) oppgir 39% at smak 

er viktigst når de kjøper meieriprodukter. Smak er også noe Njie vektlegger 

(www.njie.se) .  

 

I tall fra Forbruker & Media Undersøkelsen oppgir nesten tre av fire at de er litt 

eller meget interessert i mosjon og trening. 25% trener minst én gang i uken på et 

treningssenter, av disse er det flest kvinner (Kantar TNS, 2017). Det er også flere 

som tar seg råd til å trene. I Virkes undersøkelse om treningsbransjen (2015) har 

kategorien "har ikke råd" blitt redusert fra 10% til 5% siden 2013. 

Kjøpsstien 

I avsnittet ovenfor fikk vi innsikt i hvem forbrukerne er. Videre har vi kartlagt  

hvordan de oppfører seg i en kjøpssituasjon. Digitaliseringen har endret hele 

medielandskapet og det er enda viktigere enn før å forstå beslutningsprosessen til 

forbrukerne (Larsen & Solvoll, 2016, s. 52).  

 

Det er fire steg i beslutningsprosessen. Etter eksponering oppstår et naturlig eller 

trigget behov. Forbrukerens initielle vurderingssett består gjerne av to til tre 

alternativer. I steg to evaluerer forbrukeren hvilke produkter som dekker behovet 

(Larsen & Solvoll, 2016, s. 52). I denne fasen vil forbrukeren først søke etter 

tilfredsstillende alternativer i minner eller i det psykologiske feltet. Tidligere 

erfaring er et psykologisk felt. Jo bedre den tidligere erfaringen er desto mindre er 

det eksterne søket (Schiffman, Kanuk & Hansen, 2012, s. 72). I steg tre tar 

forbrukeren det endelige valget og i steg fire blir produktet etterkjøpsevaluert 

(Larsen & Solvoll, 2016, s. 52). Vi ønsker at produktet blir en del av det initielle 

vurderingssettet, men ser at det kan være utfordrende med tanke på bredden av 

konkurrenter og substitutter. 
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Målgruppe 
Basert på den tidligere innsikten har vi delt inn markedet i to segmenter som 

utgjør målgruppen (Larsen & Solvoll, 2016, s. 56). Demografiske data skiller 

befolkningen ut ifra alder, etnisk tilhørighet, kjønn, inntekt, utdanning, bosted og 

yrke. I denne oppgaven vil vi hovedsakelig ta for oss forskjellene i kjønn og alder, 

ingen av de andre variablene har utpekt seg i innsiktsdelen. Vi vil også foreta en 

holdningsbasert segmentering hvor vi ser på forbrukernes holdninger til blant 

annet trening og kosthold (Brønn, Bonvik & Brønn, 2015, s. 141). Livsstils-

variabler tar blant annet for seg aktivitet og sportsinteresse. Målgruppens livsstil 

er relevant når vi skal dele inn ProPuds marked (Percy & Rosenbaum-Elliot, 

2012).  

Demografi 

I omtrent alle analysene var det kvinner i aldersgruppen 20-39 år som utmerket 

seg. Prosentandelen av de som ikke har råd til å trene på treningssenter har også 

gått ned. Vi har derfor ikke lagt vekt på inntekt.  

Livsstil og holdning  

Kvinner 20-39 år er generelt mer opptatt av kosthold, sunn livsstil og trening 

sammenliknet med menn. Vi har ikke funnet innsikt i holdningen til verken 

ProPud eller konkurrentene. Kvinner spiser også mer yoghurt og flere 

mellommåltider.  

Definisjon av målgruppe 

Primærmålgruppe 

Primærmålgruppen er kvinner mellom 20-39 år som trener på treningssenter tre til 

fem ganger i uken gjennom hele året. De er en del av et miljø som er opptatt av 

trening med høy intensitet. Målgruppen er opptatt av å spise riktig mat som gir 

treningsutbytte. Vi anser at flesteparten er positive til mellommåltider med 

proteintilskudd. De bruker slike produkter i dag. Ut ifra søk i Kantar TNS 

kompass har målgruppen flest fellestrekk med kategorien moderne. De spiser ofte 

mellommåltid, yoghurt og trener mest. De moderne har en søkende livsstil, liker å 

prøver nye ting, følger moter og er aktive (vedlegg 2). Innenfor diffusjonsteori vil 

vi klassifisere primærgruppen som tidlige brukere (Schiffman et al., 2012, s. 411). 
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Sekundærmålgruppe 

Sekundærmålgruppen er kvinner mellom 20-39 år som trener periodevis på 

treningssenter én til to ganger i uken. De er tidvis det man kan kalle 

"støttemedlemmer". Målgruppen ønsker å leve en sunn livsstil og aspirerer å være 

som primærmålgruppen. De har også flest fellestrekk med kategorien moderne i 

Kantar TNS kompass. Sekundærmålgruppen kan potensielt påvirkes til å bruke 

proteintilskudd, flere bruker det også i dag. De tilhører gruppen tidlig majoritet i 

følge diffusjonsteorien og er ca. 20% større enn primærmålgruppen (Schiffman et 

al., 2012, s. 411). 

 

Mediebruk 

Medievalgsmodellen  

Medievalgsmodellen kartlegger medienes egenskaper. Den er delt inn i fire 

kategorier: Distribusjons-, presentasjons- situasjons- og prisegenskaper (Larsen & 

Solvoll, 2016, s. 83).  

Distribusjonsegenskaper  

Vi har analysert hvilke evner mediene har til å nå målgruppen ved å se på 

dekning, frekvens, tid og segmenteringsmuligheter (Larsen & Solvoll, 2016, s. 83-

84).  

 

Internett/digitale plattformer: I Forbruker & Media Undersøkelsen fant vi ut at 

94% av målgruppen bruker sosiale nettsamfunn og 64% er innom et daglig. 

Omtrent alle (99%) bruker internett hver dag og 76% leser blogger (Kantar TNS, 

2017). Digitale plattformer er bra for merkevare- og omdømmebygging, betalt 

omtale og konvertering (Aalen, 2015, S.174). Tallene tilsier at internett er en 

kanal hvor vi kan treffe målgruppen ofte, og det vil ta kort tid å oppnå ønsket 

frekvens. Segmenteringsmulighetene er gode.  

 

Magasiner/blader: Tall fra Forbruker & Media Undersøkelsen viser at 67% av 

kvinner mellom 20-39 år som trener minst én gang i uken leser magasiner. De er 

ikke i det aldersintervallet som leser mest (Kantar TNS, 2017). I en rapport om 

lesertallene for blader og magasiner kom det frem at kvinnemagasiner og helse-

/livsstil-/sunnhetsmagasiner hadde en nedgang på 5,1% og 2,3% fra 2015-2016 



 

 8 

(Futsæter, 2017). Tallene ovenfor indikerer at magasiner og blader har en lav 

frekvens og dekning. Vi velger derfor å ikke gå videre med kanalen. 

 

Nettavis: Tall fra Forbruker & Media Undersøkelsen viser at 93% av kvinner 

mellom 20-39 år som trener minst én gang i uken leser nettavis ukentlig (Kantar 

TNS, 2017). Det er gode muligheter for dekning og hyppig frekvens. 

Segmenteringsmulighetene er noe begrenset. Det er mulig å annonsere i 

forbindelse med saker som handler om trening og kosthold.  

 

TV: Det har vært en nedgang i seertall de seneste årene. I aldersgruppen 20-29 år 

er reduksjonen på 14,4%, og 3,5% i alderen 30-39 år. I gjennomsnitt ser 61% 

kvinner mellom 20-39 år, som trener minst én gang i uken, på TV hver dag. De 

fleste ser i over to timer (Kantar TNS, 2017). Kantar TNS har gjort en 

undersøkelse om de mest populære programmene i Norge. På NRK1, NRK2,  

TVNorge, TV3 og TV2 var det sportsprogrammer som dominerte (Kantar TNS, 

2017). TV har god deknings-, frekvens-, tids- og segmenteringsmuligheter. 

 

Utendørsreklame: Utendørsreklame er en av få kanaler som har økt. Totalt har 

bransjen hatt en vekst i omsetning på 9,7% fra 2015 til 2016. Hittil i år har 

omsetningen økt med 36% sammenliknet med tilsvarende periode i fjor  

(Mediebyråforeningen, 2017). Kanalen er attraktiv med tanke på frekvens og 

dekning. Segmenteringsmulighetene er noe begrenset da kanalen er et 

massemedium.   

 

Smaksprøve: I Forbruker & Media Undersøkelsen oppgir 60,7 % i alderen 20-29 

år at de er åpne for å prøve nye produkter. 54% i alderen 30-39 år sier det samme 

(Kantar TNS, 2017). Dekningen gjennom dagligvarebutikker er stor. Vi kan treffe 

målgruppen ofte da 75% av husstandene handler flere ganger i uken. 

Segmenteringsmulighetene er noe lavere sammenliknet med TV og internett.  

Presentasjonsegenskaper  

For å kunne påvirke målgruppen må man vite mer enn medienes dekning og 

frekvens. Vi må forstå hvorfor noen medier er bedre egnet til å løse enkelte 

oppgaver enn andre (Larsen & Solvoll, 2016, s. 84). Vi har derfor listet opp ulike 

kanaler og hvilke egenskaper de har i tabellen nedenfor.  
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	 Lyd	 Bilde	 Film	 Tekst	 Smak	 Lukt	

Internett/	digitale	

plattformer	

Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Nei	

Nettavis	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Nei	

TV	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Nei	 Nei	

Utendørsreklame	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	

Smaksprøve	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	

Figur 1: Presentasjonsegenskaper  

Situasjons- og prisegenskaper 

Situasjonsegenskaper handler om å finne situasjoner hvor målgruppen er 

mottakelig, og hvilken funksjon kanalen har for brukeren. Det finnes fem 

funksjoner: Nyhets-, underholdnings-, impuls-, planleggings- og 

avkoblingsfunksjon. Prisegenskaper sier noe om hva det koster å reklamere i de 

ulike kanalene (Larsen & Solvoll, 2016, s. 87-88).  

 

Internett/ digitale plattformer: Denne kanalen kan brukes til samtlige funksjoner. 

Man kan treffe målgruppen ofte og de er mottakelige. Prisen for annonsering på 

internett er varierende og kan tilpasses budsjettet til Njie.  

 

Nettavis: Nettaviser kan også brukes til samtlige funksjoner, men er hovedsakelig 

en nyhetskanal. Prisen for annonsering på nettavis er varierende da det finnes 

mange ulike muligheter, og du betaler gjerne per visning. Det er dyrt å annonsere i 

nettaviser om du skal nå en konkret målgruppe (VG, 2017).   

 

TV: TV er primært en kanal for avkobling, underholdning og nyheter, men kan 

også dekke de andre funksjonene. TV er den dyreste kanalen.  

 

Utendørsreklame: Kommuniserer best til målgruppen ved bruk av 

underholdnings- og impulsfunksjonen. Prisen er høy og varierende avhengig av 

plassering og type (JCDecaux, 2015).  

 

Smaksprøve: Smaksprøver er en impulsfunksjon. På et treningssenter eller i en 

butikk kan man være sulten, travel og det er mye støy. Kundene er i svært 
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varierende modus. I butikk er man også i en kjøpssituasjon og er lett påvirkelig, 

forteller Kristine Reithaug i forelesning i faget ’Strategisk Medieplanlegging’ 23. 

mars 2017. Prisen kommer an på hvor du ønsker å dele ut smaksprøver. I noen 

tilfeller ville det vært aktuelt å leie inn et eventbyrå, og i andre tilfeller kan 

leverandører dele ut smaksprøver selv. På 'Sats Elixia' koster en sampling-stand 

fra 50.000-100.000 kroner (Sats Elixia, 2015). 

 

Kanalvalg 

Valg av kanaler tar utgangspunkt i innsikten om målgruppen, målene, kreative 

løsninger, mediekunnskap, resultater og ressurser (Bonvik, 2012, s.52). 

Innledningsvis presenterte vi resultatet til Njie. Vi antar at 

markedsføringsbudsjettet ikke er veldig høyt og har tatt kanalvalg ut ifra det.  

Internett/digitale plattformer 

Facebook: Plattformen kan brukes til merkevare- og omdømmebygging (Aalen, 

2015, s. 174). Basert på innsikt er Facebook en kostnadseffektiv kanal som treffer 

målgruppene godt og ofte. Njie er allerede på Facebook.  

 

Instagram: Innsikten viser også at Instagram er en god kanal for å nå 

målgruppene. Kanalen passer for å presentere nye produkter, vise tilstedeværelse 

på ulike arrangementer og dele at andre bruker ProPud. Njie har en Instagram-

profil.  

 

Blogger: Njie inngikk nylig et samarbeid med bloggeren ’Treningsfrue’ som 

ligger på 27. plass på blogglisten med 6996 unike lesere hver dag (Blogglisten, 

2017). Basert på innsikt ser blogg ut til å være en god kanal for å nå målgruppene. 

Njie bør fortsette å etablere slike forhold med livstils-, kostholds- og 

treningsbloggere.   

Smaksprøve  

Når man deler ut smaksprøver har man kort tid på å fange målgruppenes 

oppmerksomhet, og på å presentere budskapet.  
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Sats Elixia: Treningssenteret er en passende arena for å treffe målgruppene. Vi har 

valgt Sats Elixia fordi de er størst i Norge.  

 

Kiwi: Kiwi legger fokus på sunne produkter til en god pris. Butikkjeden har størst 

omsetningsandel sammenliknet med andre butikker i ’NorgesGruppen’  

(Dagligvarehandelen, 2017).  

 

Fitness- og sportsarrangementer: Njie er allerede tilstede på ulike arrangementer. 

Nylig var de på fitnesskonkurransen 'Grand Prix', som passer godt når man skal 

treffe primærmålgruppen. ProPud bør også markedsføres via smaksprøver på 

arrangementer med større bredde for å nå sekundærmålgruppen. For eksempel 

’Oslo Maraton’ og ’X-games Norge’.  

 

Medieplan 
Medieplanen nedenfor viser både tid og synlighet. Vi har tenkt at kampanjen skal 

gå fra januar 2018 til april 2018. Dette er en periode hvor mange melder seg inn 

på treningssentre og ønsker å leve en sunnere livsstil. Vi har definert synligheten 

ved å bruke fargekodene: Sterk synlighet (grønn), god synlighet (blå), liten 

synlighet (gul) og inaktiv (rød). 	

	 Januar	 Februar	 Mars	 April	

Internett:	 	 	 	 	

Facebook	 Sterk	 Sterk	 Sterk	 God	

Instagram	 Sterk	 Sterk	 Sterk	 God	

Blogger	 Sterk	 Sterk	 God	 God	

Smaksprøve	 	 	 	 	

Sats	Elixia	 Sterk	 God	 Liten	 Liten	

Kiwi	 Liten	 Sterk	 God	 Liten	

Fitness/sportsarrangementer	 Inaktiv	 Inaktiv	 Sterk	 Inaktiv	

Figur 2: Medieplan for ProPud.  

 

Konklusjon 
Medieplanen ovenfor vil kunne bidra til å nå målene om økt kjennskap og salg. 

Skulle Njies driftsresultat øke betydelig ville vi anbefalt å legge til kanalene TV 

og utendørsreklame i mediemiksen.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Atekst  

 
Søk i Atekst: Trening og kosthold.  

 

Vedlegg 2: Kantar TNS Kompass. 

Vedlegg 2.1: Mellommåltid 5 eller flere ganger i uken 
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Vedlegg 2.2: Mellommåltider 3-4 ganger i uken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2.3: Yoghurt 1-4 ganger i uken 
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Vedlegg 2.4: Spiser yoghurt flere en 5 ganger i uken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2.5: Trener på treningssenter 5 eller flere ganger i uken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6: Trener på treningssenter 1-4 ganger i uken.  

 


