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Marknadsplan för Låna dig rik-kampanjen vecka 46 
 
 
Kampanjnamn 
Mötesplatsen 
 
Målgrupp 
Primär målgrupp: Personer med ett stort intresse som vill skapa nätverk och/eller 
dela med sig av sina intressen/kunskap. 
 
Sekundär målgrupp: De som kommer till arrangemangen. 
 
Mål 

 Öka antalet arrangemang som är initierade av föreningar/enskilda personer/ 
företag m.fl. 

 Att antalet aktiviteter och besökare ökar under kampanjperioden. 
 
Syfte 
Primärt syfte:  

 Biblioteken ska marknadsföras som en mötesplats där människor ges 
möjlighet till egna initiativ och aktiviteter i samverkan med biblioteket. 
Aktiviteterna ska vara öppna för allmänheten. 

 Stärka biblioteket som mötesplats. 

 Ökad kunskap och medvetande om bibliotekets utbud och service. 
 
Sekundärt syfte:  

 Flytta fokus från bibliotekspersonal till allmänhet vad gäller 
biblioteksarrangemang och därmed avlasta personalen. 

 
Bibliotekens nisch 
Biblioteket är en neutral mötesplats som är öppet, känt och tillgängligt för alla. Det är 
gratis och kravlöst. Här finns personal att samarbeta med. 
 
Bibliotekens erbjudande 

 Lokal 

 Teknisk utrustning 

 Personal 

 Marknadsföring 

 Framplockning av relaterade medier vid arrangemang 
 
Bibliotekens identitet 
Lyhörd, kreativ, kompetent och engagerad. 



 
Skapade värden 

 Upplevelser 

 Kunskap 

 Social mötesplats 

 Ekonomiskt, då det mesta är gratis 
 
Verktyg för genomförande 

 Affischer A3 och A4. Även i alternativ form med fält för egna uppgifter. Som 
filer för egen utskrift. 

 Flyer. Tryckt upplaga. 

 Vykort. Tryckt upplaga. 

 Mäklarskylt. 

 Roll upp. 

 Pressmeddelande.  
 
Vi når ut genom 
På biblioteket 

 Affischer med program 

 Skyltning 

 Roll up 
Utanför biblioteket 

 Flyer 

 Affischer (med program) 

 Mäklarskyltar 

 Andra lokala aktiviteter 
Andra kanaler 

 Pressreleaser 

 Artiklar/dagspress 

 Bibliotekens sociala medier och webbar 

 Radio/tv 
 
Bibliotekens arbetsinsats 

 Lokala program. 

 Text till affischer. 

 Distribution av flyers. 

 Uppsättning av skyltar. 

 Övrig befintlig service såsom yta, ljud, ljus. 

 Förslag på litteratur och andra medier som gäller arrangemangets ämne och 
inriktning. 

 
Budget 
95 000 kr. Deltagande bibliotek bidrar med personella resurser. 

 Flyers                                              8 000 kr 

 Roll up  44 000 kr 

 Vykort    8 000 kr 

 Mäklarskylt  35 000 kr 
 



Arbetsgång 
Vecka 40: Utskick till biblioteken om kampanjupplägget med tipslista och 
marknadsplan. 
Biblioteken börjar söka upp samarbetspartners för arrangemang som genomförs 
vecka 46. 
 
Vecka 42: Kampanjmaterial distribueras till biblioteken. 
 
Vecka 44: Underlag till pressmeddelande skickas ut till biblioteken. 
 
Vecka 46: Arrangemang genomförs på biblioteken och kampanjmaterial börjar 
skickas/delas ut. 
 
Vecka 47: Uppföljningsenkät skickas ut till biblioteken. 
 
Uppföljning 

 Mediebevakning. Biblioteken skickar in artiklar från kampanjen. 

 Kvalitativ uppföljningsenkät, i förhållande till uppsatta mål, till biblioteken. 
 
 

Kampanjgrupp 
Anna Meyerhöffer   Kalmar 
Sara Liljegren              Karlskrona 
Matilda Håkansdotter Ljungby 
Karin Asplund-Rignell Karlshamn 
Per Harryson Växjö 


