
DATA

UDFORDRING

Vi skulle rekruttere det samme antal indsamlere som året før 
med den halve medieinvestering. 

IDE

Vi ville skabe incitament for at deltage i indsamlingen og bygge 
bro mellem den nye potentielle målgruppe og Red Barnet ved 
at udlodde en relevant præmie. Stemningen omkring at gøre 
noget sammen – hvad enten det er frivilligt arbejde eller at 
nyde en koncert blev bindeled.

DATA

Facebook data viste at fans af Red Barnet Facebook siden i høj grad også var 
fans af Mads Langers Facebook side. Den nye indsigt lagde grundlaget for 
kampagnens form og indhold, og gav en attraktiv mulighed for at udbygge 
målgruppen til at inkludere flere unge kvinder. 

RESULTATER

Vi opnåede samme antal indsamlere som året før - 7.100 – 
med det halve budget i forhold til 2013.
Fanbasen fik en 23,2% forøgelse vha. Facebook annoncering, 
og ved at drive trafik til konkurrence app’en. 
DKK 11,48 ROMI. 2% Facebook engagement rate. 
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MEDIER
Bannerannoncering/betalt search
Mobil markedsføring
Sociale medier
Telemarketing
Adresseløse forsendelser
Andet

UDFORDRING
Hvordan rekrutterer man det samme antal 
indsamlere for det halve budget? Og hvordan 
får man unge kvinder til at engagere sig som 
indsamlere for velgørenhed?

MÅLGRUPPE
Kvinder mellem 16 – 25 år. 

KAMPAGNENS MÅL 
At nå det samme antal indsamlere som 
Landsindsamlingen året før for det halve 
budget – samt at skabe engagement blandt 
en yngre målgruppe og på den måde skabe 
et fremtidigt rekrutteringsgrundlag.
 

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Målgruppen er storforbrugere af sociale 
netværk på nettet, og det påvirkede kampag-
nens udformning. Et kig på teenage-idolet 
og musikeren Mads Langers brugerdemografi 
på Facebook afslørede, at den lignede Red 
Barnets – blot med den forskel, at hans fans 
var langt yngre – med andre ord et perfekt 
match! Med denne indsigt blev Mads Langer 
involveret i kampagnen.

Konceptet blev en konkurrence på  
Red Barnets Facebook page, hvor man kunne 
starte et indsamlingsteam med sine venner. 
Præmien var en intim koncert med Mads 
Langer for det hold, der mønstrede flest 
indsamlere til Landsindsamlingen 2013.
 
Der blev udviklet en app til at håndtere 
konkurrencen og et teknologisk fundament, 
der gjorde det muligt for deltagerne at 
sprede budskabet i deres sociale netværk på 
Facebook, hvor der også blev annonceret 
målrettet via forskellige former for profilering 

og twinning af eksisterende indsamlere med 
komplekse budstrategier på tværs af Display 
og Facebook. Et tilhørende kampagnesite 
blev brugt til rekruttering af indsamlere.

For at bakke den digitale annoncering op, 
indledte Red Barnet et samarbejde med Post 
Danmark, som ud over at vælge Red Barnet 
til velgørenhedsfrimærket også kommunike-
rede Landsindsamlingen på omslaget Med 
Rundt. På denne måde blev budskabet eks-
poneret over for en meget stor del af både 
den traditionelle og den nye målgruppe. Det 
sikrede både et umiddelbart resultat og en 
solid grobund for rekruttering af indsamlere i 
de kommende mange år.

RESULTAT
7.100 indsamlere og en ROMI på 11,48 mod 
8,58 året før og den laveste pris pr. indsamler 
nogensinde. En fanbasefremgang på 23,2 % 
samt en engagement rate på 2 % mod et 
benchmark på 0,52 %. Facebook konkurren-
cen genererede 801 tilmeldte indsamlere.
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