
Marknadsplan för klustergruppen ”Lyssna dig rik.”  2011-09-09 

 

1. Vilket är syftet med marknadsföringen?                                                                                

”Lyssna dig rik”. Sprida kunskap om ljudboken. 

 

2. Hur ska det göras?                                                                                                                                       

- Uppsökande verksamhet.                                                                                                                               

- Samverkan med åkerier.                                                                                                                  

- Utdelning/uppsättning av kampanjmaterial på strategiska platser.                                                       

- Intervjua personer i fokusgruppen, långtradarchaufförer.            

                                                                                                

3. Hur ser målgruppen ut?                                                                                                                              

Chaufförer som:                                                                                                                 

- har ett arbete som ger möjlighet att lyssna.                                                                                                            

- behöver förströelse och förnyelse,                                                                                  

- ensamarbetar                                                                                                                            

- är oerfarna biblioteksbesökare                                                                                               

- som köper egna ljudböcker och inte upptäckt biblioteket                                                     

- namnet är Lasse                                                                                                                          

- ålder 30 – 65 år.                                                                                                                        

- har intressen inom sport, nyheter, fakta och historia                                                            

-  inte har tid/ro att läsa 

      - inte upptäckt ljudboken 

 

4. Vilka verktyg ska vi använda?                                                                                                                           

- Affischer i A4-formet som trycks upp på det egna biblioteket. Dessa affischer kan 

även tryckas i A4 – format.                                                                                                                               

- Foldrar med insättsblad                                                                                                                                                          

- Media                                                                                                                                                  

- Isskrapor vid eventuell sponsring.                                                                                              

-  Tävling alternativt erbjudande med utgångspunkt från det egna biblioteket. 

       - Facebooksannonsering 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Vi når ut genom :                                                                                                                                                 

- Affischer                                                                                                                           

- Lokalradion, reportage.                                                                                                                                                         

- TV4 Sydost, reportage.                                                                                                           

- Smålandsnytt                                                                                                                           

- Isskrapor vid sponsring.                                                                                                 

- Foldrar till strategiska arbetsplatser (åkerier), mackar och serviceverkstäder.              

-  Pressrelease där ingressen struktureras från klustergruppsdeltagarna.                                 

- Reportage i medlemsbladet för åkeriarbetarna.       



- Facebook                       

- Klustergruppen tar kontakt med stora åkerier i respektive län för att ta fram 

spridningskanaler.   

                                                                                                                                                                                                                           

6. Vilken är vår nisch?                                                                                                                                  

Lyssna dig rik genom ljudböcker. 

 

7.  Vilken är vår identitet? Hur vill vi att andra ska uppfatta oss (profil)?                                    

Lyhörda, kreativa, kompetenta och engagerade. 

 

8. Vilken är vår budget för detta?                                                                                                            

30.000 är den gemensamma potten för klusterkampanjen.                                                  

Deltagande bibliotek bidrar med personella resurser.                                                                  

 

9. Utvärdering                                                                                                                                                  

- bibliotekspersonal.        

- Utlån av ljudböcker v.48. Jämför med v.48 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10. Mediebevakning                                                                                                                                      

Kopiering av tidningsartiklar, annonser och övriga sammanhang där kampanjer synts i 

lokalpress, gratismagasin osv. Bevakning av tidningarnas webbupplagor. Skickas till 

projektledaren v. 51. 

 

11. Återkoppling                                                                                                                                               

Varje deltagande biblioteks uppgift är att ta vara på personalens erfarenheter genom 

utvärdering av kampanjarbetet. Kort sammanfattning skriv och skickas in till 

projektledaren v. 51. 

 

kristina.kallenskog@alvesta.se                                                                           

Ola.Kumlin@emmaboda.se                                                                                  

thomas.olofsson@kalmar.se                                                                      

carina.fredriksson@karlskrona.se                                                           

jakob.nylin.nilsson@vimmerby.se                                                                                                         

paivi.rantala@vastervik.se                                                                                            

ylva.jacobsson@kalmar.se 

kristina.folkesson@alvesta.se 

ann-catrin.johansson@kalmar.se 
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