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Bakgrund:

Idag lever vi i ett mer eller mindre globaliserat samhälle
där landsgränser inte utgör samma hinder som tidigare.
Med anledning av detta är det intressant att undersöka
huruvida olika länder har liknande uppfattningar om hur
man bör kommunicera med en viss målgrupp.

Syfte:

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av insamlad
data upplysa företag med information. Informationen
kan sedan användas till hjälp vid utformning av budskap
och vid val av mediekanaler vid kommunikation mot 80talister. Vidare så ämnar undersökningen ta reda på om
det verkligen existerar en global marknad för 80-talister.

Metod:

Med undersökningens natur i åtanke anser författarna
att en uteslutande kvantitativ eller kvalitativ ansats ej är
lämplig. Av denna anledning faller dessa två ansatser in
i varandra för att på ett naturligt sätt kunna behandla
undersökningsproblemet.

Slutsats:

När företag ska kommunicera mot 80-talister bör budskapen
vara klara, snabba och enkla och lägga tyngden vid argument
som återfinns relativt högt upp i målkedjor. Då det kommer till
medieval är Internet och dess verktyg det självklara valet i
dagens läge. Det gäller att fånga målgruppen direkt utan några
omvägar och även att engagera målgruppen ifråga. Det finns
en antydan om att det är en global marknad och att
kommunikationen av den anledningen kan standardiseras.
Författarna kan inte bekräfta med all säkerhet att det faktiskt
är en global marknad då spridningen av respondenterna inte
kan ses som heltäckande. Däremot menar författarna att
Europa och USA har snarlika värderingar vad det gäller
budskap och val av kanaler vid kommunikation riktad mot
konsumenter födda under 80-talet.
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Background:

Today we live in a more or less globalized society where
borders do not pose the same obstacle as before. This is
why it is interesting to examine whether different
countries have similar views on how to communicate
with a specific audience

Purpose:

The purpose of this thesis is to use the data gathered to
inform businesses with information. The information can
then be used to assist companies when it comes to
advertising, the design of messages and the choice of
media channels when communicating with people born
during the 80’s. Furthermore, the investigation intends
to find out if there really is a global market for people
born during the 80’s.

Method:

The authors believe that a purely quantitative or
qualitative approach is not appropriate. For this reason
a combination of these two approaches is used in order
solve the problem.

Conclusions:

When communicating to people born during the 80’s the
messages should be simple and quick and the
arguments used should be more of the holistic kind.
When it comes to the choice of media channels the
Internet and its tools are the obvious choices of today.
The key is to capture the target group directly and also
to engage the audience in question.
There is a suggestion that it is a global market for
people born during the 80’s and that communication
can be standardized. The authors cannot confirm with
certainty that it is indeed a global market since the
spread of respondents cannot be considered to be
exhaustive. However, the authors argue that Europe and
North America have similar ideas when it comes to
message and choice of channels when communication is
intended for consumers born during the'80s.
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1 Inledning

I detta kapitel presenteras uppsatsens inledning, frågeställning och syfte

En uppfattning angående marknadsföring av varor och tjänster är att det är viktigt för
företag att försöka öka sina marknadsandelar med stor hänsyn till den lokala kulturen,
språket och landkontexten då de bestämmer sig för att gå in på nya marknader (Penrose,
1959).
Detta påstående har blivit en viktig fråga vid marknadsföring av varor och tjänster då det i
och med globaliseringen istället kan påstås bli aktuellt med en standardiserad form av
marknadsföring till en viss målgrupp gällande alla varor och tjänster oberoende vilken
marknad det handlar om (M. Rubinsson, personlig kommunikation, 9 oktober, 2008).
Globaliseringen bidrar till att världens länder sammankopplas och ett ömsesidigt beroende
uppstår och vidare och mer essentiellt i detta fall så bidrar den tekniska utvecklingen till att
information blir mer global. Detta fenomen bidrar till att betydelsen av geografiska avstånd,
nationstillhörighet och vistelseort minskar när det kommer till kommunikation med ljud och
bild (”Nordiskt samarbete” 1994).
En målgrupp som författarna anser vara intressant är 80-talisterna vilket har sin grund i
Anders Parments påståenden där han menar att 80-talisterna är framtidens konsumenter,
speciellt när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna etablerar sig på arbetsmarknaden
(”80-talister kräsna och krävande”, 2008).
Tidigare nämnda generation har flera olika benämningar och en av dessa är enligt John
Zogby ”First Globals” vilket betyder att de är den mest internationella åldergruppen och att
de både tänker och köper globalt (”The way we’ll be” 2008).
På samma sätt som kärt barn har flera namn så har 80-talisterna många namn. Parment
benämner 80-talisterna som ”Generation Y”. Han menar att 80-talisterna har växt upp i ett
samhälle som har genomgått ständiga förändringar och exempel på dessa kan vara hur
samhället blivit mer teknologiskt kommunicerande och att utbudet av varor, tjänster,
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utbildningar har blivit ökat. Dessa förändringar har resulterat i att generation Y har andra
värderingar än tidigare generationer vilket visar sig i deras beteende. Vidare så menar
Parment att 80-talisterna är mer kräsna, orädda, kreativa och ambitiösa än tidigare än
tidigare generationer (”80-talister kräsna och krävande”, 2008).
Vad det gäller just beteende så menar Douglas Coupland att 80-talisterna, som han
benämner som ”Google-generationen”, kännetecknas av hög konsumtion av mat och prylar
men att de ifrågasätter varför de gör som de gör. (jPod 2007) Detta förstärks av Parment då
han skriver att konsumenter födda under 80-talet ifrågasätter det mesta till skillnad från
andra generationer som tar allt för givet (”80-talister kräsna och krävande”, 2008).
En tidigare undersökning menar att 80-talisterna lätt blir distraherade vilket leder till att
deras koncentration lätt kan svikta. Vidare så berättar undersökningen däremot om hur
snabbt generationen i fråga anpassar sig till nya situationer samt hur skickliga de är på att
använda sig av ny teknik. . (Lowenfeld, 2008 )
När det kommer till att använda teknik så är datorer något som tillhör vardagen för 80talisterna vilket beror på att de är uppväxta med teknologi. Parment menar att generationen
i fråga som följd av detta är ständigt uppkopplade och tack vare detta är både internationell
och multikulturell (Parment, 2008.)

1.1 Problembakgrund

Med tidigare nämnd bakgrund, där 80-talisterna beskrivs som framtidens konsumenter, så är
det intressant att undersöka hur företag bör välja att kommunicera mot 80-talisterna. Om
det nu finns en global marknad för denna målgrupp (80-talisterna) så bör det vara möjligt att
standardisera kommunikationen i form av budskap och medieval mot just denna grupp.
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1.2 Problemformulering

Problemområdet behandlar hur företag bör kommunicera mot 80-talister och huruvida det
finns en globalmarknad för denna målgrupp. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar
besvara är;
•

Hur väljer företag att kommunicera mot 80-talister gällande budskap och val av
mediekanal?

•

Finns det en global marknad för 80-talister?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av insamlad data upplysa företag med
information. Informationen kan sedan användas till hjälp vid utformning av budskap och vid
val av mediekanaler vid kommunikation mot 80-talister. Vidare så ämnar undersökningen att
ta reda på om det verkligen existerar en global marknad för 80-talister.

1.4 Målgrupp

Denna uppsats riktar sig mot företag som vill eller för nuvarande kommunicerar mot 80talister och i synnerhet till Blomquist annonsbyrå.
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1.5 Uppdragsgivare

Blomquist annonsbyrå grundades 1932 av Sven O Blomquist och är Sveriges äldsta byrå.
Byrån har i dagsläget 20 anställda samt 20 större uppdragsgivare i form av exempelvis Milko,
Stockholms stad, LRF och Bygg Ole. Blomquist annonsbyrå har god ekonomi och omsatte
30,1 miljoner kronor 2007 (blomquist.se 2009).
I första hand så arbetar Blomquist annonsbyrå med arbetsgivare som marknadsför
konsumtionsvaror/tjänster samt med samhällsinformation som för det mesta riktas till
privatpersoner. Byrån arbetar som konsult och samarbetspartner i frågor som gränsar till
management, produktutveckling, affärsutveckling, PR och eventmarketing. Dock så är de
flesta uppdrag väldefinierade och en del av en informations- och/eller försäljningsprocess
(blomquist.se 2009)
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2. Teoretisk referensram

I följande kapitel så kommer det att redogöras för den teoretiska referensramen som står till
grund för undersökningen.

2.1 Kanal, budskap och målgrupp

Marknadskommunikations tre huvudfrågor:
Målgrupp, Budskap och kanaler är de tre beståndsdelarna i marknadskommunikation vilket
demonstreras nedan:

Figur 1: Marknadskommunikationens tre huvudfrågor ”Egen bearbetning”

Vid utformning av nya produkter eller tjänster finns det tre centrala huvudfrågor som måste
besvaras internt i företaget innan lansering, introduktion av produkter eller tjänster.
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Dessa huvudfrågor är:
Vilka vill vi nå?
-

Vilket betyder identifiering av en eventuell målgrupp.

Vad vill vi säga till dem?
-

Detta innebär vilket budskap företaget kommer att utforma, med andra ord hur vi vill
att mottagarna uppfattar kommunikationen.

Hur ska vi säga det?
-

Denna fråga omfattar vilken kanal företaget väljer för att förmedla budskapet till
målgruppen i fråga (Dahlén et al. 2003)..

2.1.1 Budskap - Taktisk reklamutformning

Då det faktiskt är reklamen som både inleder och ofta utgör all kontakt med den tänkta
målgruppen så blir det naturligtvis en central del i kommunikationsprocessen.
Reklamen har två väsentliga syften som är dels att bygga upp varumärket och skapa
önskvärda associationer dels att få målgruppen intresserad av produkten och även få den att
vilja köpa produkten (Dahlén et al. 2003). För att uppfylla dessa två ovan nämnda syften så
skiljer litteraturen ut tre olika huvudfaktorer, först ut så måste reklamen anpassas till
produkten, vidare måste reklamutformningen naturligtvis ta hänsyn till målgruppen och dess
strategiska egenskaper eftersom dessa påverkar handlingsutrymmet i reklamen. Sist ut så
kräver olika kommunikationsmål olika byggstenar i reklam överlag, därför är det essentiellt
att reklamen blir riktigt utformad (Dahlén et al. 2003).
När de taktiska delarna i en reklam ska bestämmas så finns det enligt litteraturen vissa
produktegenskaper att särskilt ta hänsyn till (Dahlén et al. 2003). Dessa kommer att förklaras
närmare i detta kapitel.
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2.1.2 Engagemang

När det kommer till engagemang så kan det delas in i två generella grupper som är
högengagemangsprodukter

respektive

lågengagemangsprodukter.

När

det

gäller

högengagemangsprodukter så lägger konsumenten generellt ner mer tid och tanke på att
utvärdera produkten innan köpet. Motsatsen finns logiskt sätt i lågengagemangsprodukter
där konsumenten inte vill, eller inte har tid att lägga ner så mycket tankeverksamhet på
utvärdering av produkten innan köpet (Dahlén et al. 2003).
När det gäller att göra reklam för lågengagemangsprodukter respektive de produkter som
kräver högt engagemang skiljs dessa åt. Den reklam som konsumenter exponeras mest för är
lågengagemangsprodukter, vilket kan ses som logiskt då dessa produkter representerar cirka
80 procent av de köp som genomförs i handeln. En anledning till varför vi blir exponerade för
denna sorts reklam är just det faktum att produkterna som förmedlas är lågengagerade och
att vi konsumenter av den anledningen inte ägnar många tankar till reflektion över dessa
produkter. Detta går sedan runt i en cirkel då lågengagemangsprodukter måste synas mer
och konsumenterna måste bli påminda om deras existens. Högengagemangsprodukter biter
sig fast mer i konsumenters medvetande just på grund att vi är mer engagerade i produkten.
Beroende på hur reklamen i sig sedan är utformad så passar den in olika bra i olika medier
(Dahlén et al. 2003).
Generellt sett har reklam olika budskap formmässigt, produkter med lågt engagemang
förmedlas ofta genom mer ”generella” budskap och de med högt engagemang av budskap
som fokuserar mer på produkten i fråga. Ytterligare en skillnad mellan de båda är att reklam
för produkter med högt engagemang ofta kan förekomma i olika reklamer i skilda medier
samtidigt på grund av att de har fler kommunikationsmål. Det kan vara komplicerat att bara
använda sig utav en sorts reklam för att uppfylla dessa mål (Dahlén et al. 2003).
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2.1.3 Information

Mängden förmedlad information är en av hörnstenarna vid själva reklamutformningen då
mycket information både kan innebära fördelar och nackdelar. Det finns flera fördelar med
att ha mycket information i reklamen och bara det att konsumenten uppmärksammar
reklamen under en längre tid, tack vare just ett större informationsinnehåll, gör att
sannolikheten för att de kommer ihåg den ökar. Men det kan även omvandlas till en nackdel
om målgruppen tycker att det är för energikrävande att ta in all information och därefter
lägga sin uppmärksamhet på något annat (Dahlén et al. 2003).
En annan fördel med att göra en reklam rik på information är att den har möjlighet att bli
mer övertygande, den kan framhäva produktens alla fördelar och till och med bemöta
kritiska argument. Den kan ur marknadsförarens synpunkt säljas bättre, vara mer flexibel
och ta upp frågor som matchas med människor med olika intressen och nivåer av kunskap.
Det kan dock även innebära nackdelar om målgruppen upplever att reklamen är allt för
”säljande” och i princip försöker överlasta dem med information. Det finns även en risk att
en informationsrik reklam gör det svårare för målgruppen att komma ihåg själva budskapet
då mycket information kan vara svårt att hålla kvar i minnet. Ett rikt informationsinnehåll vid
reklam för produkter med högt engagemang ger främst fördelar men vid produkter med lågt
engagemang är det tvärtom då det ger främst nackdelar (Dahlén et al. 2003). En rationell
förklaring till detta är att högengagemangsprodukterna innebär risker för konsumenten och
leder

till

att

denne

därför

vill

ha

mer

information.

Motsatsen

gäller

för

lågengagemangsprodukter (Dahlén et al. 2003).
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2.1.4 Aktivitet

Ytterligare en dimension i utformandet av en reklam är till vilken grad den är tänkt att
aktivera målgruppen. Även detta element kan betyda både fördelar och nackdelar för
reklamen så det gäller att välja rätt grad av aktivitet för att undvika nackdelarna (Dahlén et
al. 2003).
Konsumenter tenderar att minnas reklamen bättre när de aktiveras, detta som följd av att
kopplingar skapas i hjärnan vilket leder till att det blir enklare för att få informationen att
fastna i minnet. Samtidigt måste de som utformar reklamen akta sig då vissa människor kan
avstå fullt ut ifrån att ta del av reklamen just på grund av att den kräver ansträngning och
kan vara något konsumenten vill undvika. Positivt sett så kan aktivitet å andra sidan leda till
att reklamen blir mer tilltalande för målgruppen i och med att denne själv kan styra en del av
kommunikationen och därmed komma att se reklamen som roligare och mer tilltalande.
Risken här är att kontrollen över hur reklamen ska uppfattas blir sämre då målgruppen själva
interagerar med reklamen och på så vis styr själva hur de kommer att uppfatta den. Vidare
så kan aktivitet leda till att kommunikationseffekterna får ett större genomslag då det krävs
ansträngning från konsumenternas sida. Detta kan leda till en positiv inställning till
produkten och till och med köpbenägenhet då konsumenten drar slutsatsen att
ansträngningen måste berättigad och därmed mödan värt. Där finner vi även risken med att
konsumenten anstränger sig då detta höjer både förväntningarna och kraven på reklamen
vilket leder till att det blir lättare att känna sig lurad och besviken, och till slut kanske anser
att den inte var värd besväret (Dahlén et al. 2003).
Om aktivitet sätts i relation till hög- respektive lågengagemangsprodukter återfinns stora
skillnader vad det gäller värdet i att använda just aktivitet i reklam. Aktivitetskrävande
reklam för högengagemangsprodukter innebär framförallt fördelar. Detta grundar sig i att
produkterna i sig ”kräver” engagemang vilket leder till att konsumenterna är blir mer villiga
att lägga ner tid och ansträngning för att på så sätt lära, interagera med och slutligen
utvärdera produkten.
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När det gäller med reklam för lågengagemangsprodukter så bör den vara okomplicerad och
ha fokus på att få reklamen att fastna i målgruppens minne så länge som möjligt (Dahlén et
al. 2003).
2.1.5 Argumentstyrka

Med argumentstyrka så menas vad det för argument som reklamen bör framhålla. Vidare så
har produktengagemanget inverkar på hur målgruppen behandlar informationen som de tar
emot och enligt litteraturen så finns det två olika vägar när det kommer till hur man
behandlar information. Vid reklam för lågengagemangsprodukter handlar det främst om
enkel inlärning och om reklamen i fråga får tillräckligt med uppmärksamhet så fastnar den i
konsumenters minnen automatiskt (Dahlén et al. 2003).
Vid reklam för produkter med högt engagemang så krävs det att reklamens innehåll blir
accepterat för att konsumenter ska ta det till sig. Dessa produkter innebär oftast någon slags
risk och konsumenten vill av därför vara säker på att produkten kommer att hålla det lovat.
Av denna anledning så behövs starka argument i reklamen som är trovärdiga, ej
överdrivande och har direkta kopplingar till själva produkten (Dahlén et al. 2003).
2.1.6 Köpmotiv

När en produkt köps så har konsumenten ifråga ett bakomliggande motiv till varför han eller
hon köpte produkten. Dessa motiv kan vara informativa eller transformativa och skiljer sig
genom att produkterna för den senare köps för att ge tillfredsställelse och positiva känslor
och den första för att lösa ett problem (Dahlén et al. 2003). Exempel på transformativa
produkter kan vara godis, läsk, kläder eller mat och informativa kan vara försäkringar,
datorer eller banktjänster.
Beroende på vilket motiv som ligger bakom köpet så reagerar och behandlar människor
reklamen på olika sätt. Av denna anledning kan det vara en skäligt att använda sig utav
transformativa motiv i reklam för transformativa produkter och informativa motiv för
informativa produkter (Dahlén et al. 2003). Givetvis är det upp till marknadsföraren i fråga
att bestämma vilka motiv som ska kommuniceras och det kan mycket väl bli en mix av de
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båda. Det går att urskilja skillnader i innehållet hos dessa två sätt att göra reklam och först ut
är att den transformativa reklamen talar mer till användaren och den informativa reklamen
är mer produktfokuserad. Detta leder ofta till att den transformativa reklamen har en mer
personlig ton och i regel är fylld mer humor än informativ reklam som kan vara ganska
allvarlig (Dahlén et al. 2003).
Vidare så är informativ reklam oftast saklig vilket kan uppfattas som tråkig och då
transformativ reklam kan innehålla nästan vad som helst så blir den roligare att se på. Det
viktigaste för transformativ reklam är att förmedla en känsla på ett övertygande sätt och för
en informativ reklam är det viktigaste att den innehåller sakenlig information som bidrar till
produktens attraktivitet. (Dahlén et al. 2003). När det kommer till huruvida målgruppens
attityd till reklamen är viktig eller inte så skiljer det sig åt även där. I det informativa fallet så
är det inte lika viktigt att reklamen blir omtyckt av målgruppen utan det viktiga är att minnas
fördelaktiga rationella attribut och att en lösning på ett problem presenteras tydligt. Detta
skiljer sig från reklam för transformativa produkter då det är viktigt att bygga upp en känsla
som får konsumenter att köpa produkten. Det är meningen att reklamen ska ladda
produkten med positiva känslor och associationer för att målgruppen ska gilla reklamen och
därmed minnas och få en positiv inställning till produkten i fråga (Dahlén et al. 2003).

2.1.7 Argument

En fråga som hör ihop med all sorts reklam är hur argumenten i reklamen bör utformas för
att vara som mest effektivt. Det handlar i stort sett om vilken nivå som argumenten ska ligga
på och hur många av dem som ska användas. (Dahlén et al. 2003)
Först ut så kan argumenten i reklam läggas på olika nivåer, som med hjälp av målkedjor så
kan dessa nivåer identifieras, vilket har verkan på hur målgruppen uppfattar reklamen och
dessutom vilka konkurrenter som produkten i reklamen har. (Dahlén et al. 2003)
En målkedja för ekologiska livsmedel kan exempelvis se ut som följande; Högst upp i kedjan
finner vi viljan att förbättra miljön, vilket kan ses som ett av argumenten till att handla
ekologiska livsmedel. Därefter kan ett motiv till att köpa dessa produkter vara att man visa
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att man bryr sig om miljön för att inte betraktas som miljöbov. Detta kan vara ett indirekt
behov av att få uppskattning från andra konsumenter. En tredje etapp i målkedjan kan vara
att konsumenten vill vara trendig och vill av den anledningen köpa ekologiska livsmedel. En
sista del i målkedjan kan vara det ursprungliga behovet av att få näring, vilket leder till att
konsumenten köper livsmedel över huvudtaget. (Dahlén et al. 2003).
Detta är ett sätt att identifiera vart på vilken nivå som argumenten i en reklam ska ligga på
och det finns givetvis fler etapper i dessa målkedjor än de som nämndes för ekologiska
livsmedel här ovan.
Att lägga argumenten i reklamen på en så hög nivå som möjligt bidrar till att öka produktens
attraktivitet men samtidigt så ökar konkurrensen. Ju längre upp i målkedjan som
argumenten finns desto fler produkter finns det som kan uppfylla målet. (Dahlén et al. 2003)
För att fortsätta på exemplet ovan så finns det oerhört många andra sätt att få uppskattning
ifrån andra än att köpa ekologiska livsmedel och visa att man bryr sig om miljön. Produkter
som kläder, gymkort eller utbildningar är också exempel på produkter som kan vinna
uppskattning ifrån andra människor. För att lägga argumenten på en hög nivå så krävs det
därför också att reklamen är trovärdig. Att visa att en viss produkt gör så att andra
uppskattar dig kan visa sig vara svårt om produkten dessutom ska framställas som det bästa
alternativet.
Av denna anledning är det av stor vikt att avgöra hur övertygande reklamen ska vara före det
att nivån av argument bestäms. (Dahlén et al. 2003).
Slutligen kommer det till hur många argument som ska användas i reklamen och även här
finns

det

skillnader

mellan

lågengagemangs/transformativa

produkter

och

informativa/högengagemangsprodukter. Hittills har det påvisats att de senare bör använda
sig av mer informationsrik reklam men detta är något som motsägs av USP. Denna
förkortning står för Unik Säljande Poäng och innebär ett argument som är både unikt och
säljande. Genom att använda en USP i reklamen så blir det enklare för konsumenter att
uppmärksamma och minnas reklamen tack vare att den sticker ut ifrån mängden och
fokuserar mer på ett starkt argument (poäng). Genom att jobba med just detta argument så
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kan reklamen bli trovärdig och samtidigt reducera informationsinnehållet. USP kan användas
för alla produkter, inte bara de som är kopplade till högt engagemang (Dahlén et al. 2003).

2.2 Kanaler

Val av kanal vid marknadsföring av produkter eller tjänster är den del av
kommunikationsprocessen som upptar mest tid och som utgör den största posten i
kommunikationsbudgeten (Dahlén et al. 2003).. Kanalplanering och val av kanal måste
ständigt uppdateras för att kunna kommunicera med den eftertraktade målgruppen på
grund av ständiga förändringarna på marknaden. Med andra ord så upphör inte denna
process, utan går hela tiden runt. Kanalplaneringen innefattar två delmomenten
schemaplanering medieval och promotion men författarna väljer att fokusera på valet av
media i undersökningen (Dahlén et al. 2003).
2.2.1 Medieval

Syftet med medievalet är att kunna förmedla budskapet till målgruppen så effektivt som
möjligt. I valet av media gäller att matcha medierna med målgruppen antigen direkt eller
indirekt (Dahlén et al. 2003)..
2.2.2 Indirekt matchning:

Indirekt matchning sker i två faser där det första handlar om att identifiera de taktiska eller
grundläggande egenskaper hos målgruppen. De taktiska egenskaperna hos målgruppen kan
vara exempelvis vara deras fritidsintressen, inkomster, åldergrupper etcetera. Målgruppens
olika egenskaper kan hittas genom marknadsundersökningar eller från existerande register i
databaser. Andra fasen går sedan ut på att göra samma analys på mediapubliken.
Mediapublik är de människor som berörs av kommunikationen. Mediapubliken kan dock
vara både ganska bred och företaget i fråga behöver inte beröra hela mediapubliken.
Målgruppens egenskaper jämförs med mediapublikens egenskaper och så återstår att se vad
resultatet blir (Dahlén et al. 2003)..
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Matchning
Målgrupp

Mediapublik

Figur 2: Slutresultat av matchningen mellan mediepublik
mediepublik och målgrupp ”egen bearbetning”

2.2.3 Direkt matchning:

Direkt matchning innebär att företaget från början känner till vad målgruppen använder sig
av för media utan att ta några som helst omvägar eller hjälp av marknadsundersökningar och
så vidare (Dahlén et al. 2003)..
2003).
2.2.4 Medians aktivitetsgrad:

Media kan delas upp i två olika delar som är aktiv media och passiv media. Aktiv media
innebär att publiken aktivt måste ta del av den uppmärksammade reklamen till skillnad från
passivt media där publiken väljer själv om dem vill vara delaktiga i reklamen (Dahlén et al.
2003).
2.2.5 Aktiv media

Papperstidningar (magasin,
magasin, fackpress, dagpress)
Är ett etablerat medium och dess primära uppgift är att upplysa läsaren om allmänna
händelser, lokalt, inrikes och internationellt.
internationellt. För att ta del av dessa media så krävs det att
läsaren faktiskt läser vilket gör det till aktiv media (Dahlén et al. 2003).

14

Direktreklam
Direktreklam är reklam som sänds direkt till mottagaren, det vill säga direkt till den målgrupp
som ett företag önskar komma i kontakt med. Direktreklam förekommer via e-post, sms,
mms eller i fysisk form i brevlådan. Direktreklam uppdelas i två typer: Oadresserad reklam
som sänds till vem som helst och adresserad direktreklam som skickas till den efterfrågade
målgruppen. Detta blir aktiv media genom att mottagaren måste öppna brevet eller bläddra
igenom direktreklamen (Dahlén et al. 2003).
Internet som marknadskommunikationskanal
Begreppet Internet som marknadsföringskanal innefattar marknadsföringsstrategier för
visning, ökning av kunskap, försäljningsändamål av en produkt eller tjänst online (Susan
Ward 2008).
Internets framfart har suddat ut de geografiska gränserna vilket resulterat i att det inte
längre är ett hinder vid etablering av kommunikation mellan kunder och företag. Internet är
en fundamental mediekanal som är annorlunda från andra mediekanaler, mottagaren väljer
själv att engagera sig i kommunikationen och av den anledningen har det visat sig på senare
tid att företag når ut till sina målgrupper effektivast genom denna kanal (Susan Ward 2008).
Undersökningar visar på att just denna socialiserar mer online, laddar ner underhållning
samt att de använder webben för fler ändamål än äldre vuxna och unga ur generationen
innan (Youth, Identity and Digital Media. Buckingham D, Editor, 2008).
Beroende

på

företagets

behov

finns

det

ett

flertal

Internetrelaterade

kommunikationskanaler att välja mellan och dessa beskrivs nedan.
Interaktiv marknadskommunikation över Internet
En definition av interaktiv kommunikation är att det är skapta tjänster som kräver kundernas
engagemang vilket gör den till interaktiv marknadsföring.
Enligt Grönroos så finns det en stor potential att locka målgruppen genom användning av
interaktiv marknadskommunikation via en hemsida. Grönroos framhäver att vid val av kanal
så bör webbplatsen erbjuda funktionella och intressanta tjänster vilket kan väcka besökarens
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intresse för hemsidan. Vid användning av Internet som interaktiv form följer tilltalande
fördelar som exempelvis den konstanta tillgängligheten till webbplatsen, inga geografiska
begräsningar etcetera (Grönroos, 2007) Vidare definierar Saffer tjänster som processer som i
sin tur skapar ett värde för slutanvändaren och om tjänsterna samproduceras med kunderna
så kräver det även kundernas engagemang. Genom denna process så blir kunderna i fråga
viktiga resurser i interaktiv marknadsföring. (Saffer, 2006)
E-post marknadsföring
En annan form av Internetmarknadsföring, syfte med denna metod är att sända reklam och
erbjudanden genom e-mail till en eller flera mottagare ur målgruppen (Nonprofit Good
Practice guide, 2009)
Bloggar
Bloggar är ytterligare en variant av kommunikation över Internet som baserar sig på att en
utgivare lägger ut artiklar, kommentarer och så vidare som sedan är tillgängligt för
allmänheten. Utgivaren kan ha en interaktiv kommunikation med besökaren, där besökaren
har möjligheter att kommentera utgivarens utlägg på så sätt en öppen diskussion kan uppstå
(Wright, J. 2006).
Mobiltelefon
Mobiltelefonen kommer till användning inom marknadskommunikation när avsändaren vill
nå mottagaren (målgrupp) var som helst och när som helst. Detta sker som oftast genom
sms och mms (Heinonen, Strandvik 2003).
Event
Denna kanal appliceras när företagen eller marknadsförarna vill samordna kommunikationen
genom ett evenemang. Genomförande av ett event baserar sig på att målgruppen finns på
samma plats vid samma tid när en aktivitet anordnas, samtidigt som företag som håller i
eventet sprider sitt budskap på olika sätt, exempelvis digitalt (Erikson, 1992).
Exempel på olika events där målgruppen deltar kan vara provsmakningar, modevisningar
eller releasefester då det krävs att publiken tar sig till festerna alternativt ställer upp på
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aktiviteterna som anordnas.
Företaget är ute efter den personliga kontakten med målgruppen vilket kan uppskattas av
just målgruppen i fråga. På så sätt kan vid ett väl genomfört (från avsändaren) och välupplevt
(av mottagaren) event leda till långsiktiga relationer mellan företaget och målgruppen
(reklamhandboken.se).
Social media/ nätverk:
Det handlar om att ett företag marknadsför sig genom olika sociala mediekanal som oftast
finns på Internet. Syftet med denna metod är att skapa band mellan målgruppen och
företagen vilket kan resultera i långvariga kundrelationer. Populära nätverkswebbplatser är
exempelvis Facebook, Myspace, Youtube etcetera (www.iconvert.se).

2.2.6 Passiv media

Passiv media är de olika medierna som är synliga och hörselsebara och där mottagarens
engagemang i reklamen är väldigt lågt (Dahlén et al. 2003).
TV
Tv-reklam är en form av opersonlig kommunikation som har som syfte att nå en specifik eller
bred målgrupp genom tv-rutan. Kombinationen av bilder, ljud, ljus, rörelser och handling
utgör en slagkraft i kommunikationsprocessen som används vid överföringen av budskap.
Samspelet mellan dessa är otroligt viktigt för att kunna nå eller väcka intressen hos tittaren.
(Johansson, L. Lundgren, U. 2005)
Radio
Radioreklam är passiv media i form av ett emotionellt medium då lyssnaren med hjälp av
musik, ljud, röster etcetera konstruerar sina egna bilder i medvetandet. Det antas att 80 %
av våra inköp är känslobaserade och radion kan betraktas som en väldigt effektiv kanal då
radion används av ungefär 90 procent av den svenska befolkningen. Vid reklamer via radio är
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det väldigt viktigt att budskapet och språket är tydligt för att undvika missförstånd
(Johansson et al. 2005).
Word of mouth
Det går ut på att konsumenter talar antingen negativt eller positivt om ett företag och dess
produkter eller tjänster. (Kirby et al. 2006) Företagen kan jobba med word of mouth och
förenkla för konsumenterna när det kommer till att berätta om produkten eller tjänstens
egenskaper för sina vänner och kontaktnät. Denna sorts marknadsföring leder till att
konsumenter delar med sig av sina erfarenheter och företag kan på så sätt positivt utnyttja
kundens röst (Word of mouth Marketing Association).
Bannerannonsering
Denna sorts Internetmarknadsföring går ut på att företagen köper en viss plats på en
hemsida där företaget annonserar dess budskap. Bannerannonsering kan definieras som
lockbete för att genom ett klick på bannern så vidarekopplas besökaren till den egna
hemsidan (Marking, Nordlöv 1997).

2.2.7 Kreativa medieval

Att använda sig utav kreativa medieval går ut på att välja media som inte är traditionella. Vid
dessa medieval så är fantasin det enda som sätter gränser för att hitta medier med ett
kreativt genomslag. En stor anledning till varför marknadsföringsbyråer väljer att
kommunicera med denna sorts medier beror bland annat på att det inte finns några riktlinjer
som berättar för dem hur dem ska gå till väga. Marknadsförarens mål är att åstadkomma
större uppmärksamhet och genom detta göra så att reklamen får en större genomslagskraft.
Annonsen eller reklamens placering bör vara ovanlig, exempelvis så kan den placeras på
toaletter, luftballonger, taxibilar och så liknande.
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Vid användning av dessa ovanliga och kreativa media så förstärks reklamens budskap och
samtidigt kan marknadsförarna utnyttja faktumet att kunna knyta mediet med reklamen till
varandra för önskvärda associationer till varumärket (Dahlén et al. 2003).

Below the line marketing
Detta är en säljfrämjande metod som används för att nå mindre och mer specificerade
målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt. Detta medieval kan gestalta sig genom reklam
såsom gåvor och rabattsystem, utställningar och eventsponsring, direktreklam och
säljmaterial (Nonprofit Good Practice guide, 2009).

Viral marknadsföring
Syftet med denna metod att är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster med hjälp av
övertygande och intresseväckande budkap vilket kan resultera i vidare spridning från
mottagaren till hans eller hennes bekantskapkrets på ett digitalt sätt. (Kirby, Marsden, 2006)
Konsumenterna uppskattar viral marknadsföring eftersom den inte är påträngande utan det
är snarare tvärtom att konsumenten väljer själv att delta i kommunikationen av produkten
eller tjänsten. Denna metod kan förekomma i en blandning av traditionell marknadsföring
och nya marknadsföringsmetoder (Meerman Scott 2007). Ett exempel på viral marketing kan
vara hur ett företag gör en reklam som de lägger upp på Youtube för att folk ska
uppmärksamma den och sedan för att sedan visa den för vänner och familj.
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3. Metod

I det följande kapitlet kommer metoden att redogöras för att visa hur författarna har gått till
väga för att genomföra undersökningen.

3.1 Val av metod

Med undersökningens natur i åtanke anser författarna att en uteslutande kvantitativ eller
kvalitativ ansats ej är lämplig. Just av denna anledning faller dessa två ansatser in i varandra
för att för att på ett naturligt sätt behandla undersökningsproblemet. Vidare är det omöjligt
att endast använda en sorts ansats utan att komma i kontakt med den andra (Christensen. L,
Engdahl, N. Grääs, C. Haglund, L. 2001). Valet av ansats grundar sig i författarnas vilja att
kvantifiera data för att på så sätt ge tyngd åt undersökningen. Samtidigt vill författarna
samla in kvalitativ data för att eventuellt få en bredare variation av data än vad som skulle
ha varit fallet vid en uteslutande kvantitativ ansats.
3.2 Val av data

Författarna kommer att använda sig utav både primärdata och sekundärdata genom
arbetets gång. De sekundära källorna kommer att figurera som grund för teori och för att
författarna ska få större förståelse för ämnet. Dessa källor är litteratur som först och främst
behandlar konsumentbeteende och marknadskommunikation. Författarna anser att
primärdata krävs då det ger den aktuella information som krävs för att lösa problemet.
Primärdata samlas genom en enkätundersökning i form av en webbenkät som kommer
distribueras till olika marknadsföringsbyråer ur ett internationellt nätverk. Detta nätverk är
World

Wide

Partners

och

kommer

beskrivas

närmare

senare

i

metoden.

Enkätundersökningen kommer att utformas med koppling till den teoretiska referensramen
för att således få fram relevanta frågeställningar för undersökningsproblemet. Författarna
anser att en enkätundersökning är den lämpligaste metoden för insamling av primärdata då
respondenterna befinner sig i utlandet och möjligheten att göra intervjuer, observationer
och experiment är begränsade. Däremot kan författarna med hjälp av Internet nå
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respondenterna effektivt och kostnadsfritt. Att använda webbenkäter har många fördelar
såsom snabbheten, enkelheten, möjligheter att visa bilder, film etcetera. Det är högre
kvalitet på öppna svar då respondenterna kan uppskatta att ge svar vid den tidpunkt som
bäst passar dem (Christensen et al. 2001).
3.3 Enkätkonstruktion

Webbenkäten består av frågor om hur byråerna väljer att marknadsföra ekologiska
produkter mot 80-talister. Författarna har valt att göra detta med anledningen av att
förenkla för respondenten när denna ska besvara enkäten. Författarna anser att det
ekologiska konceptet är globalt och därför jämförbart på global nivå.
Webbenkäten skickas i en engelsk version då respondenterna befinner sig utanför Sveriges
gränser och med stor säkerhet inte talar svenska. Nedan kommer författarna att redovisa
hur de mest centrala enkätfrågorna formuleras och kopplas till teoriavsnittet.
För att ta reda på vad hur budskapet bör utformas så formuleras en fråga med koppling till
teoriavsnittet om budskap
Frågan lyder: Vilka råd skulle du ge er kund angående budskap för att kommunicera mot
denna grupp? (What advice would you give to your client regarding messages to
communicate to this group?)
Nästa centrala frågeställning i enkäten berör vilken eller vilka mediekanaler som bör
användas vid kommunikation mot 80-talister.
Frågan lyder: Vilka råd skulle du ge er kund angående val av kanal för att kommunicera mot
80-talisterna. (What advice would you give your client regarding marketing channels to use
to reach this group?)
Båda frågeställningar är av öppen karaktär vilket möjliggör för respondenterna att besvara
frågorna helt fritt. Detta anser författarna kommer bidra till att respondenterna skriver ner
det som de anser är viktigast gällande budskap och val kanal. Genom öppna frågor anser
författarna även att respondenterna blir styrda av olika svarsalternativ.
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3.4 respondenter

3.4.1 World Wide Partners

World Wide Partners är ett internationellt nätverk bestående av fristående byråer, däribland
Blomquist annonsbyrå, som är spridda över hela världen. Nätverket består av 94 byråer i 51
länder

och

har

tillsammans

över

4200

anställda

spridda

på

141

kontor

(worldwidepartners.com).
Genom nätverket kan byråerna hjälpa varandra genom att föra över sin kunskap och
inspiration för att ge varandra tips inom olika områden och för att kunna förstärka
eventuella erbjudanden på marknader som hamnar utanför dess nationella gränser (M.
Rubinsson, personlig kommunikation, 9 oktober, 2008).
Detta nätverk kommer utgöra basen för undersökningen och respondenterna för denna
undersökning är personer som arbetar med marknadsföring i någon av de 94
marknadsföringsbyråerna i 51 länder som är medlemmar i nätverket World Wide Partners.
3.4.2 Urval

Undersökningen riktar sig mot marknadsföringsbyråer som är medlemmar i ett
internationellt nätverk och präglas därav av en strategisk urvalsmetod. Den strategiska
urvalsmetoden går ut på att författarna redan vet vilka byråer som kommer att ingå i
urvalet, det vill säga alla byråer som är medlemmar i nätverket. Syfte med denna metod är
att kunna få en både djupare och bredare information av det undersökta ämnet och ett
resultat som ger möjligheten att studera hur olika byråer går tillväga när de kommunicerar
mot 80-talister.
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3.5 Enkätutskick

Blomquist Annonsbyrå är ansvarig för utskicket av webbenkäten till huvudkontoret för
World Wide Partners i Denver (USA).

World Wide Partners ansvarar för utskicket av

webbenkäten till de byråerna som deltar i undersökningen samt insamlingen av resultatet
och sammanställningen av den. Nätverket skickar sedan resultatet av enkäten till Blomquist
Annonsbyrå som i sin tur vidare bifogar resultatet av webbenkäten till författarna för vidare
bearbetning av resultatet.
3.6 Bearbetning av empiri

Den insamlade empirin sammanställs av en koordinator från det undersökta nätverket. Efter
detta granskas det sammanställda resultatet för att senare arbetas fram till en mer
specificerad sammanställning som presenteras under kapitlet resultat i uppsatsen.
En sammanställning av all empiri kan överskådas i bilaga 2.
3.7 Metodkritik

Vid användning av webbenkäter finns det risker att respondenter saknar engagemang vilket
kan påverka respondenternas medverkande i undersökningen och medföra risker för ett
större bortfall (Christensen et al. 2001). Kommunikationsproblem som kan uppstå är att
respondenterna inte begriper formuleringen av frågeställningarna då författarna inte har
engelska som modersmål. Ett annat möjligt problem är att då respondenterna arbetar på
internationella marknadsföringsbyråer, anses de av författarna vara experter inom samma
område. Ett sådant antagande kan visa sig vara fel och medföra risker för ett otrovärdigt
resultat.

23

3.8 Käll- och teorikritik

Litteraturen som används har tagits fram genom en process där författarna söker efter
lämplig litteratur i bibliotek, databaser och olika tidskrifter. Under insamlingsprocessen sållar
författarna ut den litteratur som de ansett vara av värde, vilket givetvis är en subjektiv
bedömning, och därmed möjligen förbisett betydelsefull litteratur. Undersökningsområdet
innefattar en stor mängd litteratur med olika inriktningar vilket medför svårigheter att helt
täcka ämnesområdet. Författarna anser den litteratur som används under arbetets gång,
vara relevant för undersökningen. Vidare så utgör marknadskommunikationens tre
huvudfrågor målgrupp, budskap och kanal en stor del av teorin i arbetet. Nackdelarna med
att använda utvald teori kan tänkas vara dess omfattning, det vill säga att den innehåller så
pass många olika parametrar som bör tas med. Men författarna anser dock att teorins bredd
kan vändas till en fördel av den anledningen att den täcker så pass mycket som den gör.

24

4. Resultat

I det följande kapitlet kommer resultatet med störst relevans för problemställningen att
redovisas. Här presenteras sammanställningar av budskap och val av kanal vilket författarna
anser vara det viktigaste i undersökningen. Resterande sammanställningar redovisas i en
bifogad bilaga.
Enkäten skickades ut till sammanlagt 349 mottagare varav 188 valde att besvara enkäten.
Majoriteten av respondenterna befinner sig i Nordamerika och Europa vilka utgör hela
56,14% respektive 28,6% av respondenterna som besvarat enkäten.

4.1 Budskapets utformning

Vid sammanställning av empirin gällande budskap försöker att få en helhetssyn över vad
respondenterna anser att företag måste ha i åtanke när det kommunicerar mot 80-talister.
Bortfallet vid frågeställningen uppgår till cirka 22%.
Av resultatet i frågan gällande vilket budskap som byråerna råder sina kunder att
kommunicera så finns det många gemensamma punkter. Att vara ärlig i sitt budskap är enligt
de flesta respondenterna något som är väldigt viktigt. Det framkommer även av svaren att så
kallat ”BS” (skitsnack) är inte är omtyckt av 80-talisterna och att de är nästintill experter att
känna igen det. Respondenterna menar att målgruppen ifråga har bombarderats av media
sen födseln, är väldigt skeptisk och enligt vissa svar så letar de ständigt efter bakomliggande
motiv i reklam. Detta gäller även ”grön reklam”. Vidare så menar respondenterna att
budskapet måste vara transparent och sanningsenligt då målgruppen är teknologiskt lärda
och kan lätt söka rätt på information över Internet och jämföra det som utlovas i budskapet
gentemot konsumentrecensioner.
Det gäller att inte undervärdera deras kunskap. Det betyder mycket att budskapen är raka
och om företag utger sig för att vara något som dom inte är så menar svaren på att denna
konsumentgrupp snabbt kommer att vända sig emot företaget. Några av svaren antyder
även på att sociala nätverk kommer att avslöja alla negativa sidor av en produkt så fort den
släpps och att företag av den anledningen ska vara rättfram i sina budskap. Svaren menar
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även på att 80-talister är något cyniska vad det gäller budskap som är för ”smarta” eller
subtila och av den anledningen bör dem undvikas eller förenklas. Ett svar ur enkäten
förklarar att denna målgrupp inte bryr sig om att avsätta tid och att den inte heller har tid att
granska produktens fördelar. Dessutom så konstaterar respondenten i samma svar att dessa
80-talister går igenom information lika snabbt som de tar emot den och att det av den
orsaken är bättre att budskapet förmedlar precis vad produkten är.
Enligt vissa svarsresultat så förstår sig målgruppen i fråga sig på både marknad och reklam
vilket betyder att de inte är lättlurade. Om reklamen visar produktdetaljer som målgruppen
tycker är intressanta så kommer de göra sina egna efterforskningar och slutligen ta till sig
produkten.
För att nå ut till målgruppen så menar respondenterna att budskapet bör vara länkat till
målgruppens vanor, livsstil, vardagsrutiner och till orden som de använder. Om produkten
kan placeras i målgruppens liv, som ett verktyg till deras fördel, så kommer den att lyckas.
En del av respondenterna anser att budskapet bör kretsa runt miljöfrågor ur ett större, mer
av ett holistiskt perspektiv. Att dessa produkter bidrar till en bättre värld och men även ett
bättre liv för den som köper dem. Paralleller i budskapet kan relatera till den globala
uppvärmningen och dess effekter. Budskapet kan handla om att visa respekt för miljön och
trycka på människors sociala ansvar men även för miljön som helhet. Ett visst svar menar till
och med att det bör läggas lika mycket tyngd vid fördelarna för köparen som vid fördelarna
för samhället generellt sett. När budskapet byggs upp så bör det inte bara vara med
fördelarna för den enskilde konsumenten utan också inkludera vad det kan göra för andra.
Detta förstärks av ett svar som menar att denna generation (80) har en annan mentalitet än
tidigare generationer då den handlar mer om samarbete än överlägsenhet och girighet.
Vidare klargör vissa svar att den ”gröna trenden” är en av de största trenderna på senare år
och av denna anledning så bör budskapet kretsa kring att vara att vara ”in touch with today”
och på så sätt vara trendig. I dessa svar som trycker på miljöfrågor så går det att urskilja ett
svar som menar att budskapet bör förklara hur dåliga genmodifierade och liknande
produkter är.
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En klar grupp av respondenter kunde urskiljas genom deras påstående om att budskapet inte
ska handla eller ge sken av att vara säljande. Likt en stor del svar ur enkäten så är det viktigt
at vara ”äkta” vid kommunikation med denna målgrupp och att inte vara alltför ”säljande” i
sitt budskap då det leder till misstro. Vidare så menar vissa respondenter att budskapen ej
bör ”tvingas på” målgruppen, den rätta vägen att gå är istället att engagera dom och göra
sitt yttersta för att få till en konversation. Flera svar menar på att reklamen inte ska prata till
dem utan istället med dem. Svaren menar på att marknadsföringen ska låta målgruppen lära
sig på egen hand genom antydningar istället för att berätta hur det är. Ett sätt att göra detta
kan enligt vissa respondenter vara att försöka engagera målgruppen och visa varför
produkten är relevant för just dom och visa hur den är en del av deras livsstil. Vidare menar
vissa svar på att fakta om produkten bör presenteras så att de leder till den logiska
slutsatsen utan att verka säljande i sitt budskap. Enligt en respondent född på åttiotalet så
vill 80-talister att företagen ska förtjäna deras förtroende. Ytterligare svar om budskapet
som respondenterna gav handlar om att vara icke-traditionell i sitt budskap i form av
originalitet, kreativitet och innovation. Vidare är det viktigt att budskapet är unikt och
attraktivt för att på så sätt stå ut. Svaren menar på att 80-talisterna är en grupp som snabbt
och lätt kan bli uttråkade och därför så måste kommunikationen vara snabb, länkad till deras
livsstil men också rolig. Flera svar menar nämligen på att humor är bra att ta med i
utformningen av budskapet.
4.2 Val av kanaler

Vid sammanställning av val av kanal granskar författarna frekvensen för nyckelord vilket
sammanställs och redovisas nedan.
Frågeställningen i enkäten gällande hur marknadsföraren rekommenderar valet av kanal till
sina kunder resulterade i 154 svar av de 188 som valt att besvara enkäten. Detta ger ett
bortfall på cirka 18 %. Ur dessa 154 svar valde vi ut nyckelord på vad som kan omfatta valet
av kanal, exempelvis nyckelord såsom radio, tv, Internet och Facebook för att sedan räkna
dessa för att kunna granska frekvensen för specifika nyckelord.
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Internet är ett nyckelord som förekom 46 gånger i resultatet men det fanns även synonymer
till nyckelordet i fråga eller begrepp som faller in under Internetkategorin
ategorin, exempelvis
Facebook, bloggar, online etcetera.
etc
Ordet online förekom 30 gånger i resultatet och ordet
hemsida förekom 18 gånger av respondenter som rekommenderade denna kanal.

Internetrelaterade kanaler
E-mail; 6st

Facebook; 11st

BTL; 6st

Blogs;
9st
Internet; 46st

Youtube; 5st
Myspace; 5st
Social nätverk; 32st

Online; 30st

Hemsida; 18st

(Figur 3 Internetrelaterade kanaler ”Egen bearbetning”)

Ordet sociala nätverk påträffades 32 gånger samtidigt som många av respondenterna
svarade med andra nyckelord som Facebook,
Facebook blogs,
gs, Myspace, Youtube eller andra sociala
media som är relaterade till nyckelordet sociala nätverk. Nyckelord som mail och ”BTL”
”BTL
(below the line marketing) faller även de in under kategorin Internet och omfattar 12 träffar
sammanlagt. Detta betyder att Internetrelaterade nyckelord förekom 168 gånger vid
rekommendationer till val av kanal.
Traditionella kanaler
Traditionella mediekanaler rekommenderas
rekommenderas fortfarande av 65 respondenter även om att det
inte går att jämföra med det sammanlagda resultatet av Internet som mediekanal. De
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traditionella mediekanaler som förekom mest i resultat är: television 29 gånger, tryckt text
10 gånger, tidskrifterr 11 gånger.
gånger De resterande traditionella mediekanaler
kanalerna som exempelvis
radio, affischtavlor, bio och direktreklam har även rekommenderats av respondenterna fast
dessa nyckelordens förekomst var låg och varierade från 1 till 3 respondenter som
rekommenderade dessa.

(Figur 4 traditionella kanaler ” Egen bearbetning”)

Mer icke traditionella mediekanaler
kanaler påträffades i resultatet som exempelvis
exempelvis viral, mobil (sms
(
reklam), CGM (consumer
consumer generated media)
media och ambient media. Alla
lla dessa nyckelord
förekom i resultatet 37 gånger där viral och mobilen
mobil
som mediekanal var dem mest
frekventa ur kategorin. Viral omfattar 12 stycken
st
respondenter som rekommenderar denna
metod respektive 20 stycken för mobil marknadsföring vid val av kanal.
Andra kanaler som rekommenderas ur empirin är aktiviteter som involverar människor för
att kunna få kännedom om produkten eller endast exponering av dessa. Respondenterna
Resp
angav tre förslag som var aktiviteter i sin helhet men också event och konserter. Den
sammanlagda frekvensen av dem tre tidigare förslagen var 14 stycken.
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Nyckelordet interaktivt förekom 7 gånger i resultatet men samtidigt är det svårt att placera
nyckelordet i en kategori då författarna inte känner till om respondenterna menar interaktiv
marknadsföring över Internet eller interaktiv marknadsföring överhuvudtaget.
Respondenterna anser att det är viktigt med teknologi när det kommer till kanaler och 11
stycken har rekommenderat antingen teknologi, High Tech eller digitalt. Med detta i åtanke
ser författarna en viss tendens av att respondenterna rekommenderar en blandning av
traditionella och kreativa medieval.
4.3 Exempel på kommunikation

Vid denna fråga förekom ett ganska stort bortfall då endast 41 stycken av 188 besvarade
frågeställningen vilket ger ett bortfall på närmare 80 %.
Ytterligare ett problem förutom bortfallet som uppstod vid frågeställningen är att av de 41
stycken som besvarade frågeställningen var det endast 23 stycken som kom med relevanta
svar. Av dessa 23 respondenter har fem respondenter angett verklighetsbaserade exempel
vilket omfattar val av kanal, budskap, reklam utformning och så vidare. Vissa av dessa
exempel

är

baserade

på

marknadsföringsbyråernas

kunder

som

exempelvis

popyourtrunk.com där respondenten lämnade följande svar:
”we have a car audio client that targets this age group. most of our efforts are online. we
created an online video contest for them that was very successful. visit popyourtrunk.com”
Exemplet ovan handlar om att engagera människor genom interaktiv webbmarknadsföring.
Ett annat exempel som angivits i enkäten är Apples kampanjer gällande hur deras produkter
har tillverkats på ett ekologiskt sätt och till sist ett exempel där det handlar om att placera
produkten rätt på hemmamarknaden, exempelvis på bussar, tunnelbanor, hyrcyklar
etcetera.
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5. Analys

I detta kapitel kommer vi att knyta samman resultatet från empirin till den teoretiska
referensramen.
5.1 Budskap

Information
Enligt empirin så ser författarna att 80-talisterna oerhört kräsna och det är av den
anledningen som mängden information om produkten bör vara begränsad. Vidare belägg för
detta kan man hitta i svar som tyder på att just denna målgrupp går igenom informationen i
samma ögonblick som de ser den och bör därav bara ha med väsentlig, snabb och ett enkelt
budskap. Vidare så framkommer det av resultatet att målgruppen i fråga inte har tiden, eller
bryr sig om att avsätta tiden det tar för att gå igenom mycket information i reklam. Om de
blir intresserade av produkten så kommer de själva leta information om produkten och ta
reda på de fakta de behöver.
För mycket information i reklamen kan leda till att målgruppen känner sig överlastad med
information och att reklamen i fråga är av en alltför säljande natur. Av resultatet går det att
avläsa att det är av stor vikt att undvika just detta med anledningen av att det kan skapa
misstro från konkurrenternas sida. Den rätta vägen att gå är enligt resultatet att presentera
fakta om produkten så att det leder till en logisk slutsats utan att verka alltför säljande.
Aktivitet
Genom att aktivera målgruppen i reklamen så kan marknadsföraren komma runt att
reklamen ska framstår som att vara för säljande. Svaren ur undersökningen tyder på att
reklamen bör kommunicera med dem istället för till dem. Det vill säga att målgruppen ska
själva lära sig hur det ligger till istället för att bli tillsagda eller lärda om läget. Genom att
aktivera målgruppen i reklamen och antyda hur produkten kan vara relevant för just dem så
kan marknadsförarna komma runt stämpeln av att vara för säljande.
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Argument
När det kommer till vilken nivå som argumenten bör ligga på så visar resultatet på skilda
uppfattningar. Dock så menar de flesta svaren menar på att argumenten bör befinna sig högt
i målkedjan. En uppfattning när det kommer till det ekologiska konceptet som används i
enkäten är att argumenten bör behandla det som är övergripande positivt för miljön och
samhället med användandet av ekologiska produkter. Argumenten bör i detta fall spela på
människans sociala ansvar mot miljön vilket kan klassificeras högt upp i en eventuell
målkedja. Med denna uppfattning tillkommer även svar som menar att den ”kollektiva”
effekten är något som ska vara inkluderat i budskapet.
Vidare så är det en mindre del av svaren som placerar sig lite lägre i målkedjan och menar att
argumenten bör kretsa runt att vara trendig. Att man blir en trendig person om man tänker
men framför allt köper ekologiskt.
Att vara kort men klar i reklamen är något som har genomsyrat resultatdelen gällande
utformningen av budskapet. USP, den unika säljande poängen, är ett begrepp som
författarna anser är lämpligt och passande vid utformandet av budskap. Detta gäller
överhuvudtaget vid budskap men kanske i synnerhet när det gäller 80-talisterna. Detta på
grund av att de som nämnt titigare i uppsatsen går igenom budskapet väldigt snabbt.

5.2 Kanal

Direkt matchning vs indirekt matchning
Precis som Dahlén och Lange menar i teoriavsnittet förtäljer så är det första och viktigaste
steget i medievalsprocessen att matcha mediet med målgruppen, vilket kan göras både
direkt och indirekt (Dahlén et al 2003). Genom undersökningens resultat så påvisas att
respondenterna

redan

är

medvetna

om

vilken

typ

av

matchning

som

marknadsföringsbyråerna kan när de kommunicerar mot den specifika målgruppen, det vill
säga 80-talister gällande produkter ur det ekologiska konceptet.
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Genom indirekt matchning så krävs det en stor investering i kommunikationen men trots
detta så finns det ingen garanti att målgruppen kommer att beröras tycker författarna.
Vid indirekt matchning så ingår passiva medieval som tv, radio och tidningar, vilka även faller
in

under

kategorin

traditionella

kommunikationskanaler.

Dessa

traditionella

kommunikationskanaler rekommenderades av en del av respondenterna men inte lika
mycket och ofta som den mer icke-traditionella kanalen Internet. Anledningen till varför de
traditionella kanalerna inte rekommenderades lika frekvent som Internet tror författarna har
sin grund i att 80-talisterna är uppväxta med Internet som kommunikationsverktyg. Detta
tror författarna är anledningen till varför det var så självklart för respondenterna att föreslå
denna kanal.
Trots att vissa respondenter bortser helt från de traditionella marknadskanalerna så visar
resultatet att en del fortfarande förespråkar denna traditionella marknadskommunikation.
Författarna ser av detta att det finns en anledning till varför det fortfarande görs reklam
genom tv, radio och tidningar. Genomslagskraften av dessa medier måste fortfarande vara
substantiell för annars hade de försvunnit som kanaler för marknadskommunikation.
Författarna kan se i resultatet att en del av respondenterna i enlighet med teoriavsnittet om
just traditionella kanaler inser det viktiga med denna sorts kommunikation. Författarna
anser att kanalerna i fråga ej är bortglömda vilket stärks genom att en stor del av
respondenterna föreslår en blandning av kreativa och traditionella medieval. Författarna
antar respondenterna vill ha en helhetstäckning och därav större genomslag på
mediepubliken. Det vill säga att de förmodligen inte vill attrahera endast den eftertraktade
målgruppen utan en större målgrupp än så vilket kan kopplas till teoridelen om indirekt
matchning (Dahlén et al 2003).
I resultatet kan författarna se att respondenterna inte verkar lägga stor vikt vid det
ekologiska konceptet som presenteras och ser istället att valet verkar basera sig på 80talisternas egenskaper och deras, enligt Parment, uppväxt fylld med teknologi (”80-talister
kräsna och krävande”, 2008). 80-talisterna är mer eller mindre beroende av teknologi, dels
för att den underlättar deras vardag men den kan också ses som ett naturligt inslag i deras
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vardagliga liv. Av den anledningen ser författarna hur just denna målgrupp blir mer
tillgänglig genom teknologi och i det här fallet av digital kommunikation.
Resultatet visar på att det mest effektiva sättet att kommunicera mot 80-talisterna är genom
direkt matchning med hög aktivitetsgrad.
Av resultatet går det att avläsa att direkt matchning är nödvändigt när det kommer till att
kommunicera mot 80-talister. Syftet med direkt matchning är att marknadsförarna redan är
medvetna om vad målgruppen ifråga använder för media och detta verkar vara avgörande
när det kommer till vilken kanal som ska väljas.
Som det går att läsa ovan i analysen så använder 80-talisterna sig mycket av teknologi och
resultatet visar på att direktreklam i just teknologisk form skulle kunna vara passande för att
nå ut till målgruppen ifråga.
I teorin behandlas direktreklam och hur det är en form av direktkontakt med målgruppen.
Denna kontakt kan genomföras på två olika sätt; oadresserad och adresserad. Just den
teorin kan dock uppfattas som något förlegad i relation till resultatet av undersökningen då
den inte behandlar digitalt eller teknologisk direktreklam. Ett exempel på digital
direktreklam som förekom i respondenternas svar är e-post. Digitala medieval kan
förekomma i mobiltelefoner i form av sms mms, hemsidor och liknande vilket författarna
anser vara ett smart val när det gäller att kommunicera mot 80-talisterna.
Den nya generationen och nya sätt att kommunicera mot den.
De barn som föddes på mitten av åttiotalet och nittiotalet kan benämnas, som nämnt i
inledningen, för generation Y. Det vill säga att denna generation var den första att växa upp i
ett teknologiskt utvecklat samhälle där Internet alltid var närvarande. Vidare behandlas det i
teoriavsnittet hur undersökningar visar på att just denna socialiserar mer online, laddar ner
underhållning samt att de använder webben för fler ändamål än tidigare generationer
(Youth, Identity and Digital Media. Buckingham D, Editor, 2008). Ovanstående påstående
visar sig i resultatet av undersökningen där respondenterna påpekar att det bästa sättet att
nå 80-talister är genom Internet.
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Författarna har även förstått betydelsen som Internet och teknologi har för målgruppen men
det återstår att förstå hur marknadsföringsbyråerna ska kommunicera mot 80-talister med
tanke på hur lätt de blir uttråkade och ointresserade av reklam över Internet. Internet är
som förklarat i teoriavsnittet aktiv media, vilket betyder att mottagaren måste ta del av den
uppmärksammade reklamen till skillnad från passiv media där mottagen ej är aktiv när
reklamen uppmärksammast. Då de flesta av respondenterna är födda under 80-talet1 anser
författarna att de bör de ha kunskap om vilken kanal som är mest passande för att
kommunicera med målgruppen i fråga.
Exempel: pimpyourtrunk
“we have a car audio client that targets this age group. most of our efforts are online. we
created an online video contest for them that was very sucessful. visit popyourtrunk.com”
Exemplet ovan visar på hur Internet kan användas som interaktiv mediekanal och detta
anser författarna vara ett exempel på hur företag kan få sin målgrupp att engagera sig aktivt.
Internet har, som det går att avläsa i resultatet, utan tvekan vunnit kampen som den mest
rekommenderade kommunikationskanalen gentemot 80-talister. Det som skiljer sig åt i
resultatet är på vilket sätt marknadsförarna vill kommunicera till målgruppen genom
Internet. Detta tror författarna kan vara beroende på vilken budget företag i fråga har för sin
marknadskommunikation. Författarna även att, med resultatet som bakgrund, att valet av
media beror på vad företaget har för målsättning och budget för att kunna göra sin
kommunikation så effektivt så möjligt.

1

Se bilaga 2.
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6. Slutsats

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av insamlad data upplysa företag med
information. Informationen kan sedan användas till hjälp vid utformning av budskap och vid
val av mediekanaler vid kommunikation mot 80-talister. Vidare så ämnar undersökningen att
ta reda på om det verkligen existerar en global marknad för 80-talister. Frågeställningarna
som skall besvaras är följande:
•

Hur väljer företag att kommunicera mot 80-talister gällande budskap och val av
mediekanal?

•

Finns det en global marknad för 80-talister?

Utifrån resultatet och analysen så kan författarna dra vissa slutsatser som reflekterar kärnan
i undersökningen gällande utformningen av budskap och valet av kanal för att förmedla
dessa. Både resultatet av undersökningen såväl som den insamlade sekundärdata
genomsyras av hur 80-talisternas beteende påverkar hur kommunikationen som är riktad
mot dem. Det är författarnas uppfattning att 80-talisters kräsenhet i kombination med att
vara uppväxta i en redan digitaliserad värld ställer höga krav på dagens marknadsförare.
Författarna anser det breda utbudet av reklam/annonsering som pulserar i dagens samhälle
gör så att valet av media och utformning av budskap kräver stor omtanke.
Generation i fråga är på väg att ta över arbetsmarknaden med 40-talisternas stundande
pension, och att döma av resultatet i undersökningen så är de väl medvetna om detta
faktum.
Analysen vittnar om hur komplicerat det kan vara att kommunicera mot personer födda på
80-talet. Först ut så är raka, snabba och enkla budskap något som uppskattas om inte krävs
för att nå ut till den tidigare nämnda generationen. Detta anser författarna grundar sig i
deras höga nivå av teknologiskt kunnande i kombination med allt mer erfarenhet av ett
medielandskap i ständig rörelse. Uppfattningen om 80-talisternas förmåga och villighet att ta
till sig nya produkter, ekologiska i detta fall, förstärks i resultatet om adoption classes. Enligt
författarna vittnar det även på hur generationen i fråga strävar efter att hålla sig
uppdaterade gällande förändringar och nya produkter som lanseras på marknaden.
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Vidare när det gäller utformningen av budskap som ska kommunicera produkter mot 80talister så beskriver analysen i enlighet med resultatet att budskapet bör undvika att vara av
”säljande” natur. En reklam som verkar för säljande i sitt budskap kan enligt respondenterna
snabbt få generationen ifråga att vända sig mot företaget i misstro.
Det nyss nämnda påståendet tror författarna har sin grund i 80-talisernas kritiska tänkande i
allmänhet men även att det kan vara en naturlig reaktion mot ett ständigt bombardemang
av reklam sedan uppväxten. Analysen lägger ett förslag på hur marknadsförare kan undvika
en säljande stämpel som går ut på att aktivera målgruppen på olika sätt. Detta skulle kunna
åstadkommas genom kommunikation med målgruppen där de tillåts komma fram till den
logiska lösningen själva. Denna lösning ligger i kontrast mot kommunikation mot målgruppen
där reklamen berättar hur det är och försöker lära ut ett budskap.
Författarna är av åsikten att det koncept som används i enkäten, det vill säga ett ekologiskt
koncept, spelar en mindre roll och att slutsatserna blir generaliserbara oavsett koncept.
När det gäller vilken sorts argument som bör prioriteras i reklam riktad mot 80-talister
återfinns de relativt högt i eventuella målkedjor, ett koncept som presenteras i
teoriavsnittet.
Att holistiska motiv är något som många respondenter rekommenderar tror författarna är
kopplat till en ökad medvetenhet i miljöfrågor hos 80-taliser jämfört med tidigare
generationer. Dessa argument som trycker på ett socialt ansvar för miljön hos målgruppen
tror författarna får medvind tack vare medias bevakning och rapportering om människors
beteende och hur deras handlingar får effekter på miljön. Vidare så visar resultatet på hur en
del av respondenterna menar att budskapet kan handla om att vara trendig. Just fenomenet
att vara trendig är något som författarna tror kan anpassas till alla produkter när det gäller
att utforma budskapet. Så länge en trend håller i sig så kan det fungera men så fort trenden
är på nedgång så kommer budskapet bli förlegat vilket är något som företag måste ha i
åtanke.
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När det gäller val av kanal så har det genom undersökningen visat sig att det gäller att välja
kanaler med hög aktivitetsgrad i form av direkt matchning vilket betyder att målgruppen nås
på en gång. Föga förvånande så menar respondenterna att Internet (aktiv media) är det
mest effektiva valet av kanal vid kommunikation mot 80-talister. Som nämnt tidigare så
framgår det av resultatet och analysen att det är viktigt att engagera målgruppen, vilket kan
göras genom exempelvis interaktiva webbplatser eller sociala nätverk som Facebook och
Myspace. Detta anser författarna är ett smart sätt av företag att engagera och eventuellt
skapa långsiktiga relationer med sin målgrupp.
Sammanfattningsvis så är den generella uppfattningen hos respondenterna gällande
budskapet att det bör vara klara, snabba och enkla budskap som trycker på argument som
återfinns relativt högt upp i målkedjan. ”Less is more” när det kommer till kommunikation
gentemot 80-talister och av resultatet att döma så gäller detta på en global nivå. Att det är
en global marknad är ett antagande som grundar sig i respondenternas svar från deras
respektive marknader. Vad det gäller medieval så är Internet och dess verktyg det självklara
valet i dagens läge. Det gäller att fånga målgruppen direkt utan några omvägar och även att
engagera målgruppen ifråga.
För att återkoppla till inledningen där det finns en antydan om att det är en global marknad
och kommunikationen därav kan standardiseras så tyder resultat ur underökningen på att
det är fallet. Författarna kan inte bekräfta med all säkerhet att det faktiskt är en global
marknad då spridningen av respondenterna inte kan ses som heltäckande. Däremot menar
författarna att Europa och USA har snarlika värderingar vad det gäller budskap och val av
kanaler vid kommunikation riktad mot konsumenter födda under 80-talet.
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7. Uppslag för framtida forskning

Föregående studie fokuserar på hur företag utifrån marknadsföringsbyråers synpunkt bör
förhålla sig till 80-talister gällande utformning av budskap samt vid val av mediekanal. För att
bredda förståelsen för undersökningsproblemet och förstärka resultatet bör det genomföras
en undersökning som utgår ifrån 80-talisternas egna värderingar, attityder och synpunkter.
Föregående studie ej kan säkerställa att det är en global marknad och en framtida
undersökning bör vara på internationell nivå för att kunna ta reda på om det verkligen finns
en global marknad för 80-talister. Det är av stor vikt att undersökningen sträcker sig över alla
kontinenter för att kunna få fram information om 80-talister som kan leda till en
generalisering på global nivå.
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Bilaga 1- Enkätutskick

To the reader, we are two students currently conducting our bachelor thesis at
Mälardalens University in Västerås, Sweden. The topic of our thesis is how marketing
decisions are affected depending on which “consumer class” the target group finds itself in.
We would very much appreciate if you help us in our research by taking a moment of
your valuable time in order to answer our questions. The information will be treated
confidentially and only be used in our thesis.

If you have any questions please do not hesitate to contact us!

•

cbm05001@student.mdh.se

•

jca05004@student.mdh.se

Thank you for your contribution
Charles and Jhonattan

Bilaga 2 - Sammanställning av resultat
Report info
Report date: Wednesday, December 10, 2008 4:21:50 PM MST
Stored responses: 374 Number of completed responses: 198
Question 1 (Please select your country)

Choices
Argentina
Australia
Belgium
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Czech Republic
England
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Israel
Jamaica
Japan
Lithuania
Malaysia
Netherlands
Romania
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukrania
USA
Other
Not answered
Sum

Absolute Frequency
1
9
1
15
1
2
2
1
8
1
7
10
10
8
1
2
5
13
7
1
2
16
1
1
16
3
1
3
192
2
7
349

Relative frequency

Adjusted relative frequency

0,29%
2,58%
0,29%
4,30%
0,29%
0,57%
0,57%
0,29%
2,29%
0,29%
2,01%
2,87%
2,87%
2,29%
0,29%
0,57%
1,43%
3,72%
2,01%
0,29%
0,57%
4,58%
0,29%
0,29%
4,58%
0,86%
0,29%
0,86%
55,01%
0,57%
2,01% 100%

0,29%
2,63%
0,29%
4,39%
0,29%
0,58%
0,58%
0,29%
2,34%
0,29%
2,05%
2,92%
2,92%
2,34%
0,29%
0,58%
1,46%
3,80%
2,05%
0,29%
0,58%
4,68%
0,29%
0,29%
4,68%
0,88%
0,29%
0,88%
56,14%
0,58%
100%

Question 2
Please select your state or province

Choices

Absolute Frequency Relative Frequency Adjusted relative frequency

Alaska
British Columbia
California
Colorado
District of Columbia
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Maryland
Minnesota
Mississippi
Missouri
New Jersey
New Mexico
New York
Ohio
Ontario
Pennsylvania
Tenessee
Texas
Virginia
Not answered
Sum

1
7
7
2
1
8
13
1
3
11
3
1
4
2
1
9
2
1
20
23
3
4
222
349

0,29%
2,01%
2,01%
0,57%
0,29%
2,29%
3,72%
0,29%
0,86%
3,15%
0,86%
0,29%
1,15%
0,57%
0,29%
2,58%
0,57%
0,29%
5,73%
6,59%
0,86%
1,50%
63,61% 100%

0,79%
5,51%
5,51%
1,57%
0,79%
6,30%
10,24%
0,79%
2,36%
8,66%
2,36%
0,79%
3,15%
1,57%
0,79%
7,09%
1,57%
0,79%
15,75%
18,11%
2,36%
3,15%
100%

Question 3
Please select your age range:

Choices
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-above
Not answered
Sum

Absolute Frequency
22
77
34
38
14
3
161
349

Relative Frequency Adjusted relative frequency
6,30%
22,06%
9,74%
10,89%
4,01%
0,86%
46,13% 100%

11,70%
40,96%
18,09%
20,21%
7,45%
1,60%
100%

Question 4
What is your gender?

Choices

Absolute Frequency Relative Frequency Adjusted relative frequency

Male
Female
Not answered
Sum

88
100
161
349

25,21%
28,65%
46,13% 100%

46,81%
53,19
100%

Question 5
If you were introducing a new ecological product to your market, which of the following categories would you
place consumers born in the 80s?
The categories are :
Innovators , that are venturesome, often highly educated, use multiple information sources and are the first to
adopt a new product.
Early Adopters , that tends to be leaders in social settings, slightly above-average-educated and often referred
to as opinion leaders.
Early majority , that deliberate extensively, have many informal social contacts and adopts the new product
just before the average time it takes for the target population.
Late Majority , that is sceptical, below average status and cautious when evaluating the product.
Laggards , that have fear of debt, neighbours and friends are information sources and are last to adopt a new
product.

Choices
Innovators
Early Adopters
Early Majority
Late Majority
Not answered
Sum

Absolute Frequency Relative Frequency Adjusted relative frequency
56
80
47
2
163
349

16,33%
22,92%
13,47%
0,57%
46,70%
100%

30,65%
43,01%
25,27%
1,08%
100%

Question 6
What advice would you give to your client regarding messages to communicate to this group?
Text input
•

honest open and transparent. a true two way street needs happen with communications. need to take
the bad with the good. just don't BS me, I can smell it a mile away

•

Point out the benefits of being socially responsible and good for the world.

•

Don't advertise to this group, engage them. Straight sell messages don't work, but social interaction
with the

•

Be truthful and clean. We've been bombarded with media since birth, we're very skeptical.

•

Messaging should be to the point and factual

•

Be real. We don't like BS and we can easily tell if you're faking it. Also, we are actually an intelligent
breed as

•

less hyperbole, less persuasion -- present the facts in a manner that leads to the logical conclusion you
want them to reach without selling the product.

•

Be authentic in your voice, use messages that tie the product to living a meaningful life or taking
thoughtful and get their attention early

•

Not necessarily use the word "green". Try to be more innovative. What other benefits does the
ecological aspect

•

Understand the formats that this generation would use to interpret the messages, as in different
channels.

•

To be confident

•

be different, innovative and unique in your message and approach - stand out

•

ecological products are timely particularly against the younger demo. Promote the benefits for today
and show the long-term benefits.

•

These are multi-tasking folks who seek and use information from multiple sources, daily. They can be
very skeptical about green marketing claims, you can't hype or overstate the advantages of your
product.

•

Be aware of technology

•

We are market and advertising savvy, we are not easily fooled. If you make your ads show the product
details, if it interests us we will do our own research and adopt the product. If in any way we find the
ad annoying we will dislike the product. Also word of mouth advertising is KEY!

•

Keep it simple and just tell them what they want to know.

•

I am in this group (born in '81). We're very into the green thing, but have grown a little weary of it as
well. That means you need to be transparent and authentic in your claims about being green or
ecologic. We don't want to be sold to, we want you to earn our trust.

•

This group thinks rather highly of themselves. YOu may need to stroke their ego a bit.

•

Save money, not just environment.

•

Promote education and activism

•

Equal emphasis on how product or service benefits not only them, personally, but to society in general.

•

Use simple verbage explaining the advatnages of the product, don't be to wordy.

•

be clear and be trustworthy.

•

Need to use the most up-to-date and hottest media vehicles

•

Explain how technologically advance something is will increase interest among the group.

•

Be honest.

•

be smart, be helpful, be sincere

•

Need 'security' to knw the product will last, and not be out-of-date by a newer product in 12 months!

•

Be transparent. Be relevant

•

Use non-traditional methods. It's not that the traditional things don't work--they do. But, you need a
good mix of

•

Be transparent. They're always looking for hidden motives/ flaws/ hypocricies. Very skeptical group
who can easily do high volumes of research very quickly to decide if a new product is legitimate.

•

This group could be called the thumb generation - they were born with some sort of gadget in their
hands. They love technology and they are well connected to world which in turn makes them aware of
the issue facing the

•

Everything needs to be in quick, easily-digested soudbites

•

Dumb it down.

•

This is their chance to turn the views they already hold about the environment into a trend

•

I would approach this group with the understanding that they have always recycled, they understand
the need to be environmentally conscious, they may even hold some disdain for older generations who
are not as environmentally proactive. However, they are bombarded with green offers left and right
and will most likely approach a green communications program with skepticism - so be prepared to
substantiate the offer.

•

Don't underestimate their intelligence

•

Make the product/service cool, position for those in the know.

•

speak about details. let them learn.

•

Some are risk takers, make sure they do their research.

•

if you want to sell it, give it bells and whistles

•

Show how the product/service is relevant to this group. Don't talk down to them and don't sound like
you're selling them something. Show how you are part of their lifestyle.

•

Be straight with your offerings; this group is very skeptical and will get turned off easily to companies
trying to pretend they are something they are not.

•

I'd say the shorter the message the better. Friends of mine who were born in the 80s also seem to be
more easily susceptible to the influence of their peers and less likely to do independent research.

•

New delivery modes - not the traditional communication channels

•

They are very technology driven. They are mobile. Never found without their mobile device.

•

We get bored easily...the message has got to apply to my life somehow or I'm not interested.

•

simple & clean

•

adventurous, intelligent, irreverent creative

•

That people within this group have a short attention span so you need to be quick to communicate.
They also distract themselves via iPods and cell phones so they aren't always paying attention to
typical media messages.

•

They can be somewhat selfish, and although ventursome will need some proding.

•

be authentic understand their needs, voice and concerns don't hard sell to them

•

allow them to participate, when they want to, using the channels/methods of their choice

•

A big obstacle is apathy. They are generally disinterested. However, anything that helps them gain
respect and/or admiration among their core peer group will be attractive to them.

•

Keep it simple.
What's the personal advantage of this product.
What's the ecological or social value of this product

•

be True :) don't try to better than You are and tell the truth about product :)

•

we are high tech and casual. We dont do suits we call each other by the first name only. We dont
capitalize the beginning of sentences in our emails so anything to fancy is normally lost on us.

•

Be honest and interesting

•

Communicate loud and often they seem to be unwilling to obtain any information about products,
more impulsive

•

Be authentic, don't be sales-y or they will distrust you, reach them through the latest technology rather
than

•

Focus on fun and have many options because this group becomes bored quickly

•

I would use some kind of communication that uses movement, color and has a high tech feel.

•

Don't try to force messages on them. Do everything you can to have a conversation with them.

•

Edgy, engaging

•

Messages that seek to encourage individuality and independence while still evoking aspirational
notions and truth.

•

Look at different types of media besides TV & Radio.

•

They're media savvy, so it's probably better to be as forthright as possible--they're probably good at
detecting when they're being 'sold to'

•

Don't believe this group (at least in the US) is quite as adventurous as some of their elders. Values seem
to be more solid and grounded. They are the first generation who learned about ecology and recycling
in school, so it's not at all radical, just the way things should be. Really be open to their advice on new
trends, they're surrounded by them at all times. Realize that the need for innovation and reinvention is
not just an opinion, but a fact. Consumers tend to trust a brand that is constantly changing, even
subtly, or else it's viewed as dated and not as good as the others who are, in their minds,

•

Be propositional. Let them discover how this new product can make a meaningful difference.

•

don't wait -- the future is yours -- you can change the future of the planet now Proven ecological
benefit

•

Going "green" is one of the bigest trends in last 3-4 years, so messages shoud be about "being in touch
with today -trendy"; "health, comparing with average product even with CE certificates"; "you care
about the world and about yourself by using this product"

•

be open, honest and genuine in your messaging. Allow for feedback and constructive criticism.

•

communicate to them through channels that incorporate music and lifestyle. Not literally but
subliminally.

•

We are a tech savy generation. Don't fluff up the communication because we will just go online and
check out the facts about the client and their competitors

•

They like discourse, like to deliberate, but are not, necessarily, decisive.

•

They are very sensitive to non-green product.

•

It is becoming a serious issue.

•

Eco-friendly products are important factor to appeal them. Show all to make them believe.

•

Short snappy content rich able to be shared easily on the net

•

Should carry out AD campaign with originality. Better choose a carismatic opinion leader to promote
the product.

•

Personal message is important.

•

Talk about high ideals, as this is an idealistic group. Consistency and credibility is important to win their
trust. Appeal to their lifestyle and interests -- music, sports, electronic gadgets.

•

Be honest and sincere. This group is likely to be somewhat cynical about advertising messages that try
to be too clever or obscure. Pitch any proposition from a fact base.

•

Provide facts not waffle

•

don't tell them it's the next thing, they have to discover it. Lead the way. Campaign should drop hints..
let them do the adopting.

•

-Cleaner and better environment -Relating back to global warming and its implications -Respect for the
environment

•

Use high tech terms/phrases. Messages to reflect the future i.e technologies, advance, innovation

•

Mixed bag of social consciousness and image consciousness. While fashion and style have their appeal,
there's some reluctance to consume just to consume. It needs more of a holistic purpose.

•

Press on pure nature, health. Tell how bad are geneticaly modified products and so on.

•

advertsing should be truthul and product should deliver value.

•

short, quick messages, clear and entertaining at the same time

•

Conduct pre-research within the target group.

•

Be the first

•

Be honest, say trouth.

•

Communicate in a young way, do not be too formal.

•

built a new world of enthousiasm, change the rules and try to learn from the history, to invent a new
deal direct, honest, complete and fun..., Impact, images, music

•

Honesty. If you can get an ecological organization to endorse the product it may give the product more
credibility.

•

Provide facts, and less fluff or they will stop listening. Humour never hurts.

•

no idea

•

Don't bullsh*t them. Remember that they'll compare everything you say against online consumer
reviews.

•

Price should be the same as non environmental friendly products. No fancy packaging.

•

It is a group that likes to be at the height of new advancements and is a key group when introducing a
new product into the market place. Most are within that very import 18-25 group.

•

Don't try speaking or adapting their language and behaviour; they are extremely critic and sceptic; you
have to proof what you are saying; Testimonials might work

•

Don't patronise them.Let them discuss it freely, and allow yourself to lose control of the 'conversation'
about your product in varioussocial forums - if the product is good, positive word will spread.

•

healthy product, fair, sustainable

•

The message should include the following aspects: sustainability, quality, ecological, trend.

•

times are changing- are you ready?

•

Be direct. I'd avoid anything that is too clever or subtle.

•

Appeal to their love of innovation and their sense of responsibility for the environment. Emphasize that
technology has many solutions to environmental problems.

•

Save time, support your world and community Be a part of changing....

•

Assume nothing. Do the appropriate research to know the best marketing channels to reach this group.

•

Speak directly to that target audience

•

give them a reasonable challenge attractive message modern packing, design

•

They have a world view. Do not underestimate their knowledge.

•

Do not talk at them, talk with them.

•

appeal to emotions, avoid artificial rationals

•

use the Internet!

•

Communcate straight and show the quality of the product

•

use interactive.

•

You never get a second chance to save our one and only world

•

Nostalgia is key with them.

•

Tell them this was the best decate of the history, Where new things bore.

•

Be irreverent, absolut and clear with your brand and the possition of it. Don't be ambiguous.

•

Be real. If you're trying too hard, they'll be able to tell.

•

No advice because ecological products are more or less new thing on the market. Usually the message
used is Natural or from the nature. But I think this angle does not work too well. It's too wide.
Depending on the category the message can be from natural to socially responsible.

•

WOM is key. The fact that a product is innovative, fresh and ecological is a selling point.

•

Keep it fresh, don't over educate.

•

Do a focus group with your product and test your message.

•

Use the web

•

It's new and edgy; It'll become the new must-have!

•

have messages come from peers within the group

•

This generation has a different mentality than others. We believe in cooperation and sharing rather
than superiority and greed. You can see it in our technologies, ie. file sharing. When constructing
messaging, include not only the benefits an individual receives, but what it can do for others as well.

•

Be concise in the messaging. This group does care to take the time, nor does it have the time, to peruse
through the benefits of the product. This group goes through information as rapidly as it receives it.
State what it is. Why it's better and let the group get on with their lives. They know all too well that
they will be THE FIRST generation

•

Be responsible for the future of our environmet

•

Be honest and factual. These consumers can see through false advertising and misleading statements.
Social networking will reveal any negative aspects of the product as soon as it is released. Be upfront
with messaging.

•

Appeal to the mass market

•

Very techno savy, consider themselves multitaskers, unlikely to read or retain significant info, but very
sophisticated in terms of popular culture and technology, very brand and status concious, and have a
low BS

•

Marketing to early adopters is not about identifying and influencing "key influencers" but grabbing the
individuals

•

let them help develop the communications

•

avoid to be too obvious, leave place for the association,the message has to be linked to their habits,
lifestyle, everyday routine, words they use.They are 20 something,they want express themselves, they
try to belong to a community, they are searchingtheir ways, they are exploring, they are just taking
their first big steps in their life - first workplace, first car, firstflat, first serious boy/girlfriend. - if you
can place your product to their life - as a tool for their succes - it will be

•

Be very contemporary,

•

-you will belong to the special group -it's good to be good -you are too young not to care of your
environment, health, etc.

•

highly skeptical people who grew up in the "we save the planet by collecting old rubbish"-mood of the
80s

•

sorry, but not knowing the product/category/competition, i cannot make up messages

•

Use all options of modern PR-work and techniques, not only classic advertising etc.

•

Only for you

•

Show the rest of the world the value in your ideas/products... lead by example.

•

-Express how it will benefit them and save them money.
-Maybe if it is an ecological product - tell how it will help or at least not hurt the planet
-Incorporate humor if appropriate

•

Emphasize eco-responsibility

•

Keep the message short, sharp and to the point

•

Because in POland we haven't got a ecological thinking yet

•

Be honest. Be ecologically and economically responsible. Make people feel good about doing business
with you.

•

In many markets environmentally friendly products in recent years, an "eco-niche" conquered. Small,
organic pioneer companies could in this way in specific market segments to establish.

•

make them feel " alternative"

•

These people tend to be nostalgic and into discovering trends or adaptations of things that have
existed before and are now "cool".

Question 7
What advice would you give your client regarding marketing channels to use to reach this group?
•

community and viral would make sense

•

use a medium that appeals to the masses. Public radio and TV appeal to the movers and shakers.

•

That depends greatly on the nature of the product and geography of the customer base. I would advise
my client to know where his audience is. By knowing that, the best methods for reaching his audience
should be apparent.

•

Magazine ads, tv spots only if they're well produced, Internet

•

Consider non-traditional mediums very strongly

•

online, social networks, in-store demonstration, through support of their causes

•

Online promotions, social networking, social media, product placement and endorsements.

•

make it flashy, high tech looking

•

Go with interactive channels; go to where the consumer WANTS to receive your message

•

This group is more involved in social media than any other age group. The social networking and other
Internet channels should definitely be utilized.

•

Internet, btl activities which can help to try the product

•

Reach the target market where they are: mobility is key. Texts & eblasts come to mind. So many of us
live off of our mobile devices - marketing materials must be compatible and easy to view.

•

use an integrated approach combining digital and traditional channels

•

Non-traditional and experiential. Reach them on-line and where they are campuses, sport events,
concerts,

•

Online, definitely. and ads in major magazines.

•

Think Web and mobile; Search; perhaps Current TV.

•

new digital channels support traditional but segmented media

•

word of mouth, magazines, billboards, and gruella marketing

•

The Internet is a huge vehicle that can be utilized to reach this target. Also, though it can be difficult to
use at times, but cable is also a great media vehicle due to it ease of segmentation.

•

We'll notice you on TV, we'll believe you online - Internet, Facebook, your website.

•

They are more high tech than older age groups so perhaps email, blogs, etc.

•

Use Internet buzz, plus consumer reports

•

Social networking: Facebook

•

Digital distribution e.g., social networks, video (YouTube) and even mobile.

•

Internet marketing is best for this group. They tend to get most information off websites and through
word of mouth on community chat rooms and messages.

•

web

•

I would advise Web 2.0/social media channels to market to this group. It is a generation that was
brought up with new technologies and they are used to using new technologies. Also, this is a
generation that is "advertising savvy" so any form of peer-to-peer marketing communication would
probably be seen as more credible.

•

Social networking---but be careful. We don't like you invading our "Space"

•

Internet is used by most of this group. Also television is a main source of information.

•

OOH, Internet and PR/op ed

•

online is essential,

•

I need to Touch It !

•

Online, social media outlets, direct

•

Fish where the fish are. They are on their phones, websites, and social networks. They are also at large

•

use online resources but don't ignore the value of real space isntallations/ ads. However, being that the
product is ecological, try to leverage sustainable means of marketing. This group expects an ecological
product to use ecological means to get the word out, if not it could easily be dismissed.

•

The oddity of this group is that you can reach them through the new 2.0 technologies - social sites,
twitter, youtube, etc. But don't use out of style 2.0 techniques like MySpace or email solicitations. (you
can use permission based email and alike) TV, Radio, customized direct mail and magazines are still
being used in this

•

Internet and other high communicaiton technologies should be their focus

•

social networks, blogs.

•

social networking and industry specific publications both online and print

•

If your product is environmentally friendly the obvious path is to utilize the online social network
channels. I am 34 -so I am on the cusp of this market group. you'd probably have a better shot at
hitting me through online news sites and convergent PR (even though I am on facebook and myspace),
where those closer to 20 are more easily

•

All channels, all the time

•

Viral, promotional, social media

•

tv, Internet, cellular phone.

•

Technology, Technology, Technology!

•

anything electronic

•

facebook, twitter

•

Utlize Online, social media, TV, some print. Promote at events.

•

The Web including podcasts and streaming radio, social media, cable seem to be the best way.

•

I'd suggest leaning heavily on social networking sites, viral videos and if possible text messaging.

•

see above

•

I would suspect that any advertising to this group would need to be on-line, text messages, emails etc.
They are not into traditional media.

•

social networks, mobile

•

Think mobile. Think tie ins with existing media.

•

primarily Internet, viral and non traditional outlets.

•

social networking sites

•

online, all the time

•

New, interesting and fun.

•

They are technologically advanced.

•

Online ,Mobile, activations/street team

•

Internet, especially social networks and message boards

•

"Ecological Product" is kind of broad so this answer is a little unclear. Internet & PR in
Newspaper/Magazines with possible ads?

•

these people are fast and more a lot, so try to deliver Your message in unexpexted place, but clear

•

Anything technology. use facebook and myspace banners, younger audience magazines: Maxium, US
weekly

•

Social media, TV, outdoor, web.

•

Probably more computer savvy that one might think, so anything that would be WOW and quick,
instant gratification seems appropriate for this age demographic

•

Probably more computer savvy that one might think, so anything that would be WOW and quick,
instant gratification seems appropriate for this age demographic

•

Facebook, LinkedIn, Social Media & bookmarking sites, get on blogs, use YouTube if possible

•

anything cutting edge, innovative

•

Social media

•

I would include some type of social media

•

I would definitlely heavy up with interactive. Social networking sites, interactive banners, online
contests, online video, SEO, etc. Some TV would be appropriate depending on the product or service. Be
sure they have a great alternative online maybe some traditional elect.

•

user-oriented mediums, especially Internet and Vimeo.

•

Online and smartphone advertising or possibly something less orthodox--an unexpected marketing
venue.

•

Clearly social media is important. If there are non-intrusive ways to participate in conversations, that
makes sense. For young adults, the gym/fitness center has become a real hub of connection and
activity, so anything

•

Be risky, edgy, push the envelope. We want to see humor, innovation, anything that is completely new
to us and makes us laugh or glance back in awe.

•

Cable TV / Radio / outdoor / Interactive....all would reach this target audience

•

Clearly the on-line space is a place to begin, however if the opportunity can afford mass media, it
should be employed to deliver reach and frequency. The newness of the product demands that it be
launched.

•

Full hyper integration, strong Web focus/connection, viral tools, validation from opinion leaders/"cool"
people

•

depends on product... It's not enough just to know TG's age and one product's benefit like "ecological"
:)

•

These people are on the web, involved in SM, user reviews etc. Give influencers sample product or
access to experience your wares then allow them to spread the word.

•

grass roots. events. social networking sites. colleges.

•

Internet(social media, web site)

•

The Internet because they believe they're supposed to.

•

They are used to buying good brands thru online channel. Also, operating antennae shop to this targets
seems to be a good idea;free sampling,..

•

On line and clever

•

the latest Internet media

•

CGM

•

Internet would be effective

•

It depends on the demographics. The most effective and widely used medium here is television. Events
are also a good way to reach selected groups.

•

Without knowing what the product is, it's very difficult to say (ie could be anything from energy to
detergent!). Those media that communicate on a one-to-one personal basis may be effective targetted radio,online and magazine. Alternatively event based marketing may be more appropriate
due to its experiential nature.

•

Drive with online

•

on line... social networks... word of mouth [sound grabs, teaser without the end 'this is what we were
teasing you to explained. explain it in a hard to get landing page... make them work for it and they will
take ownership.

•

TV, Internet, SMS Marketing, Press and selected magazines. Selected ambient advertising e.g.
shopping malls Tie-ups with credit cards to develop interesting promotions.

•

Non traditional channels

•

Electronic. Interactive, Social networks, Music, some TV

•

Internet, BTL (clubs, concerts ect.)

•

outdoor, in store advertising, print, Internet, mobile advertising, TV

•

Internet, tv, viral

•

Use good media agencies with adequate media/target group information.

•

Internet - viral marketing - direct marketing

•

Internet, BTL, print...

•

Use the television, and mainly the Internet. But also Print is important. For papers use young
magazines like women magazines or Game magazines.

•

Internet, tv, free press

•

Internet

•

Innovative, surprising, ambient relevant to product

•

Internet and TV - showing the product in use on a reality TV show, etc.

•

They consume the same sort of media as everyone else.

•

Use social networking sites and potentially link up with home delivery services i.e seasonal vegetable
delivery.

•

Web, clever television and engaging print advertising.

•

Online, online, online and BTL; blogs, social networks etc. Also important: below-the-line ideas like
events, stickers on toilets, activities in universities

•

the web is where most people hear about innovative environmental ideas - if your product is
interesting/different enough, it will get mentioned across the Web.

•

"green" magazines, maybe billboards, promotions

•

Print media (e.g. GEO and further ecological orientated magazines),

•

event marketing

•

Do not rely on traditional channels. You will earn many more points with this group by using
techniques like mobile, social networking, gaming, viral, etc.

•

Social networking, blogs, text messaging, TV

•

Online, theater, outdoor, Direct Response

•

This is not an area/age group I know much about.

•

Would need to speak directly to that target audience

•

interactive, modern, hi-tech if possible some TV (sponzoring of selected programmes)

•

Events. They associate their products with their lifestyle.

•

Online social sites, online shopping sites, email sites

•

include digital

•

facebook ,digg.com, ESPN

•

Inernet, Mailing, tv spot

•

On-line. Social Media.

•

official country tv channel - before or after news reports

•

facebook other web and interactive venues

•

Internet, social networking sites

•

News channels, cultural channel and music channels.

•

Gadgets, Cable, BTL, events.

•

Use both traditional and non-traditional methods. They spend a large majority on the Internet, so don't
exclude this from the media plan.

•

Internet and integrated solutions + POS. Again - depending on the product. If it has specific insight or
somethingspecial in it then I would recommend of using the medium that is best for showing it.PR
would not be bad as well to make the product more familiar.

•

Television .Internet sites (news worthy and credible like inc.com, cnn.com, wsj.com, etc.) Viral
Marketing

•

Social, viral, etc. They like to discover.

•

Look into utilizing digital channels.

•

Use the web!

•

Needs to be an upgrade of the old at least.

•

online ,targeted broadcast, targetd print

•

This generation is forward-thinking and sees technology as their way of differentiating themselves
from other generations. The Internet is anything and everything to them. If you want to communicate
with them, do it through online efforts and with something interactive, fun and hip to make it stick.

•

Social networks. You Tube. Blogs. Podcasts. Simple.

•

traditional and non traditional - social networking, environmental web sites

•

Social Media. Online Media.

•

Online medium

•

Non-traditional media, viral ads, messages associated with cool personalities.

•

The Internet and mobile devices are certainly the way to go. In digital media and communication, every
voice is as powerful as any other.

•

facebook, my space, linkedin, email, mtv

•

Internet and mobile phone are essential

•

Internet, ambient media event sponsorship - extreme sport, party mobile – sms be realictic, avoid to be
artifical, to commercial. they are a generation grown up on ads, if they feel you want to catch them,
and you are so pushy, they will never love your product.the music is also essential!!!

•

try to reach them unsual ways - they will appritiate it.

•

Internet, btl (parties, promotions in wellness hotels, festivals, etc.), csr (it'not a marketing chnannel but
this segment is more sensitive towards csr issues)

•

TV, print, cinema

•

Internet mostly, some outdoor and some press

•

PR, Internet, Blogs, Radio

•

its for all channels

•

What are the communications tools that early adopters are currently using? Digital feeds: RSS, social
media, mobile... in context messaging.

•

use mobile devices in a visual way- cell phones, pdas, ect.

•

You tube

•

Go online, social networks

•

TV, Radio and the web

•

You must interest young people

•

Internet, podcasts.

•

One of these niches beyond in the mass market, but only in a few individual cases can be observed.The
profitability of organic products within the niches and their further growth potential is sometimes
viewed as

•

web web web

•

Viral Marketing is the best way to reach this group.

Question 8
Can you name concrete examples/case studies/interactive sites of similar messages and channels to reach
this target group? If you have any samples, please send them directly.
•

www.mountaindew.com is a great example.

•

Made for the Internet television programming can be a very powerful tool to reach this audience. Some
outlets to look at are Ripe Digital and Revision3. The use of in-game advertsing in video-games is also a
medium to be considered. Two sources of that are Massive and IGA.

•

Not off the top of my head

•

Don't remember

•

www.raiseyourhand.com

•

apple does a great job marketing to my generation-

•

Sorry, no examples or case studies at this time.

•

mini
facebook
the CW network

•

no

•

Facebook is a major source of communication among this group.

•

linked in, re-union

•

For the launch of a flavor of Cointreau, sexy women dressed in orange walking poodles around NYC
handing out invitations to clubs featuring the liquor.

•

wwww.myspace.com
www.twitter.com
www.facebook.com
www.youtube.com

•

Facebook, Clear Channel streaming radio, Comedy Central,

•

i love the things that Method did - they did use some traditional, but all done in unique ways

•

no

•

no

•

Not really

•

can't remember any...

•

Sorry, none

•

no

•

we have a car audio client that targets this age group. most of our efforts are online. we created an
online video contest for them that was very sucessful. visit popyourtrunk.com. we're currently
redesiging their website.

•

digg.com, goldenfiddle.com, youtube, facebook, funny blogs like passiveagressivenotes.com

•

I think just about every commercial out there that uses humor and edgy messages and taglines are the
best examples. Ads that could potentially be viewed as "risky" are the most effective in reaching this
target group.

•

Sorry nothing immediately comes to mind in the ecological space.

•

No

•

sport clubs, eco public transport - trams, trolleys, eco busses; Bicycle parkings; many others - depends
on

•

Pearl drops, a teeth whitener, integrated product in video beauty tip messages on bebo. NCsoft
sponsored posts with top profiles, received 42 posts to each sponsored posts.

•

Think Ipod commercials. Think Obama campaign--targeted at youth. MAC commercials.

•

Sorry.

•

We are selling our client's anti-bibiotic chicken
product thru online channels;www.gmarket.co.kr or
www.auction.co.kr.

•

None immediately come to mind....mini does a not bad job

•

H&M opening campaign in Japan. Using PR and advertisement efficiently.

•

Here in the Philippines, band concerts that are set-up in key urban locations have been used to
promote environmental campaigns, such as one I saw several years ago, done by the WWF.

•

Ecological case studies would be hard to find.But beer ads launched online before main screen
advertising in the last five years has be successful in convertingdrinkers.It gives them a chance to
discover it and be the alfa male....

•

Sorry I don't have at the moment

•

No

•

Not for the time being.

•

M6 TV channel, facebook, google, you tube, Metro daily press 20 Minute daily press

•

Blogs

•

no

•

using the kind of marketing red bull does

•

None that I can think of easily.

•

No

•

Red Bull plans off the wall events every year like soap box racing, model rocket contests, etc. that
capture this age group's imagination.

•

http://www.armedangels.de/

•

no

•

Apple's new ecologically friendly laptop computer using Television

•

CNET, BNET

•

Upcoming cell phones, Computer Software, Camera features, etc.

•

See answer to question #7.

•

ask kirshenbaum bond for their ban case study

•

European - UK, Russian - Snickers ads (because its positioning is different in the USA)
snickers.com
http://www.youtube.com/watch?v=Sjs5CddiJ7g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a_ya1svgZlA
(VO: Snickers is an - on the go snack - can give you energy whenever, wherever you need)
http://www.youtube.com/watch?v=MfV6qsxSFR8

•

Ricola?

•

No.

•

Take a look at http://www.frosch-reiniger.at

•

(Website also in English) Hope this helps!

•

The goal and survey is rather broad, specific details would help.

