
Marknadsplan för klustergruppen ”Bokälskaren” 
 

 

1. Vilket är syftet med marknadsföringen? 
Uppmärksamma ”Bokälskaren” som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud 
av medier och tjänster. 
 
2. Hur ska det göras? 
Vi ska erbjuda aktiviteter anpassade för målgruppen samt inge en VIP-känsla hos trogna 
besökare. Vi ska bli bättre på att marknadsföra de aktiviteter, medier och tjänster vi redan 
idag har för målgruppen. Vecka 18 är vikt för marknadsföringsaktiviteter. 
 

3. Hur ser målgruppen ut? 
Målgruppen är ”Bokälskaren”, kvinnor i 50-65-årsåldern, med stort kulturintresse för såväl 
böcker som film, teater, konst och musik. Det är en grupp som vi till stor del når redan idag, 
som ofta besöker våra bibliotek och deltar i aktiviteter. Det finns också en del av gruppen 
som vi inte når idag, det är bl.a. de som väljer att köpa sina böcker eller har tillgång till 
böcker på annat sätt. Fokus ligger på nämnd grupp men utesluter inte bokälskare ur andra 
grupper. 
 

4. Vilka verktyg ska vi använda? 
 

 Författarbesök och/eller boktips i samverkan med bokhandel. 

 Uppbyggnad av tidsmiljöer där böcker och författare exponeras t.ex. läshörna med 
tidstypiska föremål – förslagsvis  50 – 60-tal. Kontakta gärna Kupan eller Ria. 

 Nyhetsbrev                                                                                                                      
Nyhetsbrev är ett sätt att via en ”portal”(gemensam plats) marknadsföra aktiviteter 
och boktips digitalt. 
Varje bibliotek producerar och skickar ut material som sedan presenteras för en 
bestämd målgrupp, i detta fall till ”bokälskaren”. Varje bibliotek bestämmer också till 
vilka materialet skickas ut via mailadress. Vidare kan en ”portal” vidareutvecklas till 
att omfatta andra aktivteter och kan då användas i ett större sammanhang och som 
en allmän infoplats för alla bibliotek i regionen.  

 Webbkatalog och annan ny teknik  
 
För att nå ut med vårt budskap: 

 Affischer  

 Bokskylt 
Boktipshylla på särskild plats i biblioteket där låntagarna kan lämna tips. Låntagarna kan 
sätta boktipsremsor/bokskylt i de böcker de vill rekommendera. 
 

 Pressmeddelande 

 Bibliotekets egna material, i kombination med uppbyggnad av nyhetsbrevet 

 Information på den egna hemsidan, andra medier som finns till förfogande för 
respektive bibliotek. 

 

5. Vilken är vår nisch? Vad är dominerande? 



Vi erbjuder det senaste inom böcker, film, musik och nättjänster. 
  

6. Vilken är vår identitet? Hur vill vi att andra ska uppfatta oss (profil)? 
Lyhörda, kreativa, kompetenta och engagerade. 
 

7. Vilken är vår budget för detta? 
40.000 kr är den gemensamma potten för klusterkampanjen. 
Deltagande bibliotek bidrar med personella tjänster 
 

8. Utvärdering 

 Besöksräkning 

 Statistik över nya låntagare 

 Besöksräkning vid författarbesök och andra evenemang riktade mot målgruppen  

 Intervjua personer ur målgruppen. 
 

9. Mediebevakning 
Kopiering av tidningsartiklar, annonser och övriga sammanhang där kampanjer synts i 
lokalpress, gratismagasin osv. Bevakning av tidningarnas webbupplagor. Skickas till 
projektledaren v.22. 
 
 

10.Återkoppling 
Varje biblioteks uppgift är att ta till vara på personalens erfarenheter genom utvärdering av 
kampanjarbetet. 
Kort sammanfattning skrivs och skickas in till projektledaren v.22. 
 
 
Har du frågor kontakta oss: 
llt@rfkl.s 

Asa.Fransson@karlskrona.se                                                                      
Emma.lundqvist@karlskrona.se                                                           
Christin.Bergman@morbylanga.se                                                                 
lars.strandbo@morbylanga.se                                                                               
gunilla.lindvall@nybro.se                                                                               
Rigmor.Johansson@torsas.se                                                                        
cecilia.ryman@uppvidinge.se                                                                                    
carin.mansson@nybro.se                 
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