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MEDIER
E-mail
Annoncering
Mobil markedsføring
Sociale medier
Bannerannoncering/betalt search
Tv
Outdoor

UDFORDRING
At få unge til at interessere sig for Forsvaret 
og Forsvarets Uddannelser selv om man ikke 
havde brug for deres ansøgninger her og nu. 
Der var nemlig ingen ledige pladser.

MÅLGRUPPE 
Primært unge m/k mellem 18-25 år samt 
deres pårørende og venner. Sekundært 
ansatte i Forsvaret.

KAMPAGNENS MÅL 
At øge kendskabet til og skabe positiv PR om 
Forsvarets Uddannelser. 25.000 downloads af 
nyudviklet app ”Træn med Forsvaret”, 5.000 
permissions til individualiseret, e-mailbaseret 
rekrutteringskommunikation samt 25.000 

unikke besøg på app-lanceringens kampag-
nesite.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Strategisk blev der fokuseret på en af Forsva-
rets USP’er – nemlig fysisk træning. Et emne, 
hvor Forsvaret har sin egen fi losofi , forskning 
og tradition – og med rette kan siges at være 
ekspert. Løsningen var at introducere en 
mobil træningsapplikation, der kunne moti-
vere en bred målgruppe til at involvere sig i 
Forsvaret og derved udbygge både kendskab 
og kundskab.

En ”Træn med Forsvaret”-app ryger imidlertid 
ind i kategorien Sundhed & Fitness, hvor 
konkurrenterne tilbyder avancerede, teknisk 
veludførte træningsværktøjer med stor 
troværdighed.  De skulle alle slås af pinden 
– i hvert fald for en stund – for at opnå de 
ønskede resultater.

Kampagnen blev sammensat som en 100 %  
integreret kampagne på tværs af både 
massekommunikerende, sociale og direkte 
medier – med app’en som det centrale 

omdrejningspunkt. Tv, outdoor, bannere, 
posters, fl yers, e-mails, Facebook og sms 
førte alle til kampagnesiden, hvor app’en 
kunne downloades. Her blev målgruppen 
også opfordret til at deltage i test, dialog og 
træning – selvfølgelig med mulighed for at 
afgive permission til opfølgning via e-mail.

Kampagnen demonstrerede et forsvar, der er 
fulgt med tiden. At Forsvaret i dag er ander-
ledes rummeligt, spændende og humant 
– blandt andet ved at tegne et emotionelt og 
troværdigt portræt af en af de personer, der 
tager en uddannelse i Forsvaret, og for hvem 
det fysiske aspekt er vigtigt. 

RESULTAT
188.056 downloads af app’en (målsætnings-
indeks 752) med en kampagneperiode på 
under 1 måned. 98.442 permissions til videre 
kommunikation (målsætningsindeks 1.969).  
48.416 unikke brugere besøgte kampagne-
sitet for at læse mere om app’en og fysik i 
forsvaret. Nr. 1 i AppStore og Googleplay.
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FORSVARETS REKRUTTERING 
TRÆN MED FORSVARET – SOM 188.056 ANDREV
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DOMMERBEGRUNDELSE
Der er 188.056 grunde til, at denne kampagne skal vinde. Ikke alene ser kampagneelementerne supergodt ud, og det hele er lækkert eksekveret.  
Det er også godt tænkt at lave en kampagne, som både kan bruges internt, til fremtidig rekruttering OG til almindelige danskere. Kreativt får 
den på hele registeret. Det er dybt imponerende, at man har udviklet en app, der ender med at blive den mest downloadede både til iPhone og 
Android. Når man bruger af skatteydernes penge, bør de blive brugt ordentligt – det bliver de her. Værktøjet har både gjort fremtidig rekrut-
tering langt billigere og involveret rigtig mange danskere. Det er forsvar til folket. Til lykke til vinderne i kategorien Integreret BtC og vinderne af 
Direct Marketing Prisen 2013: Forsvarets Rekruttering og RelationshusetGekko.
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