Guide:

5 steg til en effektiv
kampanjeplan

“

Skal du skape en effektiv kampanje er det lurt å vite hvordan du kan planlegge den, og
ha god innsikt i hva som gjør en kampanje effektiv. Har du markedsstrategien på plass
og er klar for å planlegge kampanjeplaner? Da bør du lese videre.
De fleste bedrifter har markedsstrategien på plass, og gjerne
også en digital markedsstrategi. Markedsstrategien tar for seg
alle markedsaktiviteter og hendelser over en lengre periode,
for eksempel et år, sammen med overordnede rammer som
definerte markeder, virkemidler og mål. Kampanjeplaner,
også kalt medieplaner, er en del av markedsstrategien og
er planer knyttet til bestemte kampanjer. Kampanjeplaner
brukes for å avklare kampanjens mål, budsjettnivå, kanalvalg,
målgruppestyring, periodiseringer og hvordan kanaler skal
samspille for å kunne løse kampanjemålene.

Av Charlotte Stranden Karlsnes – digital rådgiver

Det gjøres stadig mer forskning på kampanjeplanlegging ettersom man ser verdien av å
dokumentere hva som gir effekt, både i form av harde mål som ROI, og myke mål som
merkevarekjennskap og Top of Mind. Vi vil gjennom denne guiden gå igjennom viktige
elementer i en kampanjeplan og se på hva forskning sier om hva som gir effekt.

Innhold:

1. Hva skal du måle på?

2. Hvilke kunder skal du gå for?

3. Hvor stort budsjett må du ha, og hvordan skal
det fordeles?

4. Hvor mange kanaler trenger du?

5. Når og hvor lenge skal kampanjen vare?

Side 2

1. Hva skal du måle på?
Første steget i kampanje-planleggingen er å definere målene til bedriften og for kampanjen,
og å sette målene i sammenheng med hverandre. For å kunne avgjøre om en kampanje har
vært effektiv må man på forhånd definere hvilke mål man ønsker å nå.

1. Forretningsmål: Dette er hovedmålet til bedriften, som for eksempel økt lønnsomhet eller
økt markedsandel.
2. Atferdsmål: Her måler vi hvorvidt kommunikasjonen klarer å få målgruppen til å utføre en
handling, for eksempel et kjøp.
3. Kommunikasjonsmål: Her måler vi hvor godt kommunikasjonen i kampanjen har nådd
frem. Dette er gjerne parametre som merkekjennskap, budskapsforståelse, kunnskap og
lignende.
4. Mediamål: For noen er det aktuelt å inkludere mediamål. Dette er mål som kan knyttes
til mediekjøpene, f.eks. spredning i sosiale medier eller på nettaviser. Her kan vi måle
dekningsgraden i målgruppen, frekvens, trafikktall osv.

Målene settes hierarkist, det vil si at forretningsmålet på toppen skal styrkes av adfedsmålet
under, som igjen skal styrkes av kommunikasjonsmålet, som til sist skal styrkes av mediamålet.
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Frisørkjeden “Klipp Klipp”
La oss bruke den fiktive frisørkjeden «Klipp Klipp» som eksempel. “Klipp Klipp” har eksistert i
mange år og er godt besøkt hos av kvinner over 40 år. “Klipp Klipp” har et forretningsmål om
å øke omsetningen med 20% i kampanjeperioden som går gjennom høsten 2021. For å nå
forretningsmålene må de endre brukeradferden innen målgruppen de ønsker å nå, altså er
atferdsmål. Deres atferdsmål er å skape økt penetrasjon i målgruppen kvinner 20-40 år.
Videre må de kommunisere til målgruppen på en slik måte at de treffer den yngre målgruppen
for å kunne øke kjennskapen til frisørkjeden og kunnskapen om den. Per i dag har kun 10% av
den yngre målgruppen kjennskap til «Klipp Klipp», og de ønsker å øke nivået til 30%, samtidig
som de ønsker å endre oppfatningen om at de er gamle og utdaterte til en mer positiv retning.
Dette er kommunikasjonsmålene. Til sist definerer de mediamålene med fokus på dekning,
ettersom de trenger å nå ut til store deler av målgruppen for å sikre kjennskap og deretter
salgsutløsende atferd. Her setter de 70% dekning i målgruppen.
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Hvordan måler du måloppnåelsen?
Med definerte mål på plass sikrer man en felles forståelse for hva man jobber mot. Etter endt
kampanjeperiode sjekker man om målene er nådd. For å gjøre målene målbare, kan man bruke
følgende metoder under hvert av nivåene i målhierarkiet:

1. Forretningsmål: For å se om kampanjen har bidratt til å løse forretningsmålene, må man
hente ut salgstall eller dokumentasjon på markedsandeler for bedriften.
2. Adferdsmål: For å se om man har nådd adferdsmålet er man avhengig av å hente ut
tall fra både bedriften selv og eventuelt fra mediebyrået. Her vil man gjerne ta ut tall fra
Google Analytics som viser totalt antall salg i perioden opp mot målgruppen, samt hvilke
kanaler som bidrar med hvilke salg. Samtidig tar man ut tall fra hver enkelt kanal som
viser direkte og assisterte salg. For eksempel via Facebook Pixel for Facebook.
3. Kommunikasjonsmål: For å kunne se om man har nådd kommunikasjonsmålene, må
det gjøres en kampanjetest hvor man sjekker effekten hos målgruppen og eventuelt hos
befolkningen.
4. Mediamål: Tall fra mediebyrået vil kunne vise om man har nådd målene knyttet til
mediamål. Her kan man trekke ut tall som viser dekning i målgruppen, frekvens, trafikk til
nettsiden, hva kundene gjør på nettsiden etc. Tallene hentes fra de ulike kanalene, samt
gjennom verktøy som Google Analytics.
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2. Hvilke kunder skal du gå for?
På tvers av stort sett alle kategorier er det slik at bare 20% er lojale. De står for riktignok
50% av kjøpene, men det er lett å forstå at potensiale for vekst er mye større om du lykkes
med å nå de resterende 80%. Studier viser at penetrasjon er kritisk for vekst. Merkevarer
som vokser, vokser fordi de øker penetrasjonen og snakker til ikke-eksisterende kunder
eller de som handler sjeldent.
Søylediagram nedenfor presenterer folks kjøpevaner. Salgsvolum på X-aksen og
kjøpsfrekvens på Y-aksen. De 20% lojale kundene er her de som handler «ofte».

“

Vekst kommer ikke fra lojale kunder, men fra nye

Faktisk viser studier at kampanjer som har til hensikt å øke penetrasjonen har tre ganger
så stor sannsynlighet for å bidra til sterk vekst, sammenlignet med lojalitetskampanjer.
Altså er det slik at de største merkevarene er de merkevarene som har størst penetrasjon
i markedet, og ikke bare de mest lojale kundene. Dette er strategien som «Klipp Klipp» i
eksemplet tidligere i guiden gikk for.
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Søylediagrammet nedenfor viser hvordan de som satser på penetrasjon har større
sannsynlighet til å bidra til sterk vekst sammenlignet med de som fokuserer på kun lojale
kunder, eller med en kombinasjon. X-aksen viser % antall case fra studien som rapporterte
sterkt vekst.

Dette igjen henger sammen med det vi ofte kjenner som prospecting og remarketing
i forbindelse med kampanjer. Størstedelen av budsjettet i en kampanje legges på
prospecting for å nå ut til nye potensielle kunder, og deretter får remarketing et mindre
budsjett som skal dra potensielle kunder helt gjennom kjøpstrakten. Det legges sjeldent
budsjett på eksisterende kunder, for det er ikke der vi vokser. Dessuten vil det alltid være
en overlapp mellom nye og eksisterende kunder i målgruppene man når ut til, så de
eksisterende kundene vil få med seg en del av markedsføringen uansett, i tillegg til dine
interne kommunikasjon som for eksempel nyhetsbrev.
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3. Hvor stort budsjett må du ha,
og hvordan skal det fordeles?
Det må investeres for å vokse, det er nok de fleste enig i. Skal man øke markedsandelen må
man også medregne betydelige kostnader i mediekjøp. Det finnes mange måter å regne seg
frem til markedsbudsjettet som skal brukes. Noen velger
å systematisk øke fjorårets budsjett, år for år, med X
antall prosentpoeng. Andre definerer en viss prosent
av omsetningen som skal brukes til markedsføring.
Utfordringen ved disse formlene er at man har en
tankegang som sier noe om hva man «må» investere for å
holde flyten, de sier ikke noe om hva man burde investere
for å vokse. Dermed kan man lett havne i en situasjon
hvor man ikke investerer nok til å vokse, og i verste fall
underinvesterer. Om man underinvesterer over tid kan
man potensielt kaste pengene ut vinduet.
Som tidligere nevnt er man avhengig av å nå ikke-eksisterende kunder, samt å skape mental
tilgjengelighet for å vokse. Det krever investeringer i mediekjøp og det finnes i dag en formel
som kan brukes som en tommelfingerregel for å finne riktig investeringsnivå. Her tar man i
betraktning sin posisjon i markedet og opp mot konkurrentene.
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SOV vs. SOM
Formelen bygger på Share of Voice (SOV) som er merkevarens andel av det totale
medievolumet i kategorien. Vi bruker ofte begrepet SOV når vi booker annonsevisninger hos
mediehusene, som for eksempel hos Schibsted. Booker man med SOV i bakhodet, så vet man
hvor stor synlighet man vil komme til å ha. I formelen settes SOV i sammenheng med Share of
Market (SOM), altså markedsandel. For å skape vekst må SOV være høyere enn SOM, noe som
da gir Extra Share of Voice (ESOV), negativ eller positiv.

Formelen er: SOV – SOM = ESOV
Videre så tar man ESOV x 0,05 for å få forventet markedsandelvekst.
Vi kan eksemplifisere det med kunde A. Kunde A ønsker å vokse 1 markedsandel i året.
For å kunne nå det målet må de investere slik at de har 50% SOV.
1. Regn ut ESOV
SOV – SOM = ESOV
50 – 30 = 20
2. Regn ut forventet markedsandelvekst
ESOV x 0,05
20 x 0,05 = 1
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1 prosentpoengs vekst i markedsandel krever altså en Extra Share Of Voice på 20
prosentpoeng.
Skulle man ha en underinvestering, altså en negativ ESOV, så vil det gi en reduksjon i
merkevarens markedsandel. De merkevarene som velger å ligge likt med SOV og SOM, viser seg
å beholde sine markedsandeler. De verken minimerer eller øker andelen. Det skal også nevnes
at markedsledere ofte kommer rimeligere fra det enn mindre aktører, ettersom de kan klare
seg med lavere SOV fordi de har større mental og fysisk tilgjengelighet, samt flere kunder.

Når du nå vet hvor mye man må investere, er neste steg å se på budsjettfordelingen. Det
er ingen ukjent sak for de fleste markedsfører at det ofte kan være en drakamp mellom
salgsavdelingen og markedsavdelingen når det kommer til budsjettfordelinger. Skal de
merkevarebyggende aktivitetene prioriteres, eller de salgsutløsende? Det må være en balanse. En
balanse som støtter både merkevaren og omsetningstallene. Denne balansen kan være vanskelig
å finne, men vi har i dag forskning som vil kunne gi en tommelfingerregel til å starte med.
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Regelen sier 60/40.
60% av budsjettet skal gå til merkevarebyggende kommunikasjon, mens 40% skal gå til taktisk
kommunikasjon. Grunnen til at man anbefaler denne fordelingen som et utgangspunkt, er
fordi man med merkevarebyggende kommunikasjon øker salgsløftet over tid, altså basen som
alltid blir solgt. Ved salgsutløsende kommunikasjon øker man ikke basen, kun salg der og da.
Studier viser at med denne fordelingen får bedre avkastning over tid enn ved for eksempel kun
merkevarebyggende eller kun salgsutløsende kommunikasjon. Men husk at fordelingen kun er
en pekepinn, det optimale fordelingen kan variere fra bransje til bransje.
Modellen nedenfor illustrerer denne effekten godt. Den blå streken viser salgsutløsende
kommunikasjon og den lilla streken viser den merkevarebyggende effekten på basesalget.

Budsjettfordelingen påvirker kanalvalg
Budsjettfordelingen vil også definere hvilke kanaler man skal bruke i mediemiksen. Budsjettet
som skal legges på merkevarebyggende kommunikasjon (60%) må gjennomføres i kanaler
som svarer til oppgaven på best mulig måte, som for eksempel TV, som fortsatt er en av
Norges største dekningskanaler. Mens budsjettene til salgsutløsende kommunikasjon må
legges i kanaler som kan drive trafikk og kjøp gjennom digitale kanaler som Facebook eller
Programmatisk Display hvor man kan målgruppestyre annonseringen i større grad.
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4. Hvor mange kanaler trenger du i kampanjen?
Vi får flere og flere kanaler, og det er både spennende og lærerikt å teste nye, det skal man
gjøre. Men man skal samtidig vite hvilke kanaler som gir effekt og hvor mange man skal ha
samtidig. Om målet er å drive merkevarebygging, som er den mest effektive strategien over
tid, er man avhengig av å velge kanaler med bred dekning, frekvens og påvirkning. Ved å skape
bred dekning i kanaler som klarer å formidle budskapet på en god måte, har man det beste
utgangspunktet for å skaffe nye kunder. Ved å gå bredt når man ut til både eksisterende og
ikke-eksisterende kunder, og det er dette som kalles for penetrasjon og er metoden som har
potensiale for størst vekst.
Når det kommer til digitale kanaler og deres samspill med analoge og mer tradisjonelle kanaler
som for eksempel TV, viser forskning at en kombinasjon av 3-4 digitale kanaler gir best effekt på
markedsandeler. Dette fordrer da at dekningen i de 4 kanalene er god.
Man ser også at dersom man har en kreativ ide som kan funke på tvers av flere kanaler, så vil
man kunne få større effekt enn om den kun distribuere i en kanal.
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5. Når og hvor lenge skal kampanjen vare?
Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man legger opp periodiseringen av
markedsføringsaktivitetene sin gjennom året. Veldig mange har en «ad hoc – strategi» enten
bevisst eller ikke, hvor man legger opp kampanjer alt etter hva dagen bringer. Dersom
man jobber ad hoc gjennom året vil ha større utfordringer ved å se om aktivitetene støtter
hverandre. Det finnes mange ulike strategier for hvordan man skal planlegge tilstedeværelsen.
Å være always on, kalt «Kontinuitet», er den ideelle strategien, men de fleste bedrifter, med
unntak av for eksempel handelsnæringen, har ikke finansielle muligheter til det. Empirisk
forskning viser at en «Pulsing» strategi er den mest hensiktsmessig etter «Kontinuitet» med
tanke på både ROI og merkegjenkjennelse. «Pulsing» fungerer på den måten at periode 2
bygger på effekten fra periode 1, noe som gir en oppmerksomhet tilnærmet lik «Kontinuitet»,
men til en lavere kost.
«Burst» har ingen forskning som støtter denne type periodisering. Ved «Burst» så forsvinner
oppmerksomheten raskt så fort en kampanje avsluttes.
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Bruk bevisene som gode ledetråder
Oppsummert kan vi konkludere med at det finnes forskning og innsikt innen de fleste
elementene i en kampanjeplan. Forskningen gir gode ledetråder som du kan ta med deg
inn i planleggingen, enten alene eller sammen med din rådgiver. Men med forskning så må
man, som med alt annet, vurdere om teorien er relevant og gjeldene for deg og din bedrift.
Forskningen som vi viser til er gjerne kategori-uavhengig, og hvordan man anvender den vil
dermed variere fra merkevare til merkevare.
Ser vi på vektingen av budsjettet mellom
merkevarebyggende aktiviteter og
salgsutløsende aktiviteter, så vil forholdet
variere med hva kunden legger til grunnlag
i vurderingen sin. Alle merkevarer trenger
er kombinasjon av merkevarebyggende
aktiviteter og salgsaktiviteter, men den
optimale kombinasjonen vil variere med
vanskelighetsgraden til de to oppgavene.
En viktig faktor som påvirker den optimale
balansen er i hvor stor grad kunden er
emosjonelt eller rasjonelt drevet i valget
sitt. Når en kunde er drevet av emosjonelle
vurderinger er det enklere å bygge en
merkevare, mens når kunden er drevet av
rasjonelle vurderinger er det enklere med
salgsutløsende aktiviteter.
Det er også enklere med salgsutløsende aktiviteter når en merkevare har høy innovasjon, er
en ny eller stor merkevare, eller når er en online merkevare. Derimot er det vanskeligere når
man har lav innovasjonsgrad, det er et produkt man kjøper ofte, det er innen en nedadgående
kategori eller om merkevaren er liten eller kun offline.
Hver enkel merkevare må vurdere de ulike elementene i en kampanjeplan etter sine
karakteristikker som kategori, størrelse, innovasjonsgrad osv. for å finne en kampanjeplan som
svarer med deres mål og behov. Rådgiverne i Visma Digital Marketing er seniorkonsulenter og
markedsførere med bred erfaring i å etablere kampanjeplaner for kunder i ulike størrelser, og
innen ulike bransjer. Vi står klare til å kunne hjelpe din merkevare med å ta de rette valgene for
veien fremover.
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Visma Digital Marketing hjelper
deg med en effektiv kampanjeplan
Ta kontakt med Visma Digital Marketing
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