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FORMÅL
Denne rapport giver Verdensbiblioteket en række primære anbefalinger til 
markedsføring af e-bøger på tyrkisk. Rapporten indeholder: 

Målgruppe:
• beskrivelser af målgruppens adfærd og sammensætning, og hvilken 
betydning     det har for markedsføringen
• vejledning til, hvordan lignende målgruppeundersøgelser kan udføres

Lanceringsværktøjer:
• medieanbefalinger til lancering af e-bøger på tyrkisk specifikt og på andre 
produkter og sprog generelt
• kommunikationsanbefalinger generelt

Anbefalingerne har til formål at klæde Verdensbiblioteket bedre på til selv at 
udføre denne og fremtidige kampagner

Rapport udarbejdet af O&O
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UDFORDRINGER
• Kampagnens overordnede målgruppe er den del af i alt ca. 63.000 

herboende tyrkere og tyrkiske efterkommere, der taler tyrkisk enten 
som primært sprog eller foruden dansk.
Denne målgruppe er svær at ramme skarpt på med traditionel 
markedsføring, da den dels er geografisk spredt og desuden ikke 
kan nås direkte og eksklusivt gennem traditionelle medier.

Desuden formoder VERDENSBIBLIOTEKET (VB), at den del af 
målgruppen der foretrækker tyrkisk sprog frem for dansk, ikke i 
forvejen benytter folkebibliotekernes øvrige tilbud og derfor heller 
ikke kan nås vis bibliotekernes egne eksisterende medier.

• VB har ingen konkret viden om målgruppens adfærd eller 
præferencer. Derfor har det været nødvendigt at undersøge 
målgruppen med henblik på at afdække indsigter, der kan bidrage 
med nyttig information for fremtidig markedsføring mod gruppen.

• VB ønsker især at fokusere på en markedsføringsindsats, der kan 
måles på. Der er derfor i denne rapport lagt vægt på digitale 
muligheder – både i undersøgelsesfasen og i markedsføringens 
anbefalinger.

• Der er et begrænset budget til kampagnen og den egentlige 
kampagneeksekvering skal varetages internt.

• e-bøger formodes at være ukendt hos dele af målgruppen.

Udfordringer og muligheder
MULIGHEDER
• Denne rapport er udarbejdet med en foruddefineret formodning om, at 

produktet kan tilføre reel værdi hos målgruppen. I denne rapport 
omfatter behandlingen af produktet primært e-bøger men sekundært 
også lydbøger, bøger og film på tyrkisk jf. VBs generelle produkttilbud.

Rapporten formoder desuden, at en række paralleller til især arabiske 
målgrupper generelt, men også andre fremmedsprogede målgrupper, 
kan sikre, at en velfungerende metode til markedsføringen mod den 
tyrkiske målgruppe kan spejles i fremtidige målgrupper med andre 
sprog.

• God viden om målgruppens adfærd kan både sikre, at 
kommunikationen når frem og bliver taget godt imod. Derfor har en 
kvalitativ undersøgelse af målgruppen udgjort en større del af 
fundamentet for denne rapport – ligesom sådanne undersøgelser også 
anbefales fremadrettet.

• Vi har undersøgt en formodning om, at indvandrerkulturer typisk er 
gode til at dele viden internt – i kulturelle grupperinger og sociale 
sammenhænge. Dette er blevet bekræftet i vores undersøgelser og 
betyder, at hvis VB først får budskaberne indenfor i målgruppen, vil de 
i nogen grad selv leve videre her.
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I det følgende fremstår en beskrivelse af målgruppens adfærd, sammensætning og hvad der er 
specielt vigtigt at tage hensyn til i kommunikationen. Denne beskrivelse er baseret på tre 
overordnede metoder til indhentning af viden: Desk research online, gennemlæsning af artikler og 
rapporter om samme emne og spørgeskemabesvarelser fra 13 respondenter i målgruppen.

Insights og findings

SPØRGESKEMA-
UNDERSØGELSE
Vi har sendt spørgeskema ud via Facebook og 
personlige relationer og har på blot få dage 
modtaget svar fra 13 respondenter, der alle bor i 
Danmark og alle taler tyrkisk. 

Respondenterne er fra 15 år og opefter og alle 
bosiddende på Sjælland.

DESK RESEARCH
Med Google som udgangspunkt har vi gennemført 
en general desk research med henblik på at lære 
målgruppen at kende. 

Vi har undersøgt både danske og tyrkiske 
søgeresultater og især brugt artikler om, hvor ikke-
vestlige indvandrere bor og hvordan deres adfærd 
er i Danmark. Vi har hentet information fra bl.a. 
Danmarks Statistik, dr.dk samt andre 
nyhedsmedier og surveymonkey. 

Desuden har vi af flere omgange interviewet en 
ung arabisk kvinde, der indgår i en tyrkisk, social 
gruppering og som ofte er sammen med flere 
forskellige tyrkiske familier.

RAPPORTER
Vi har gjort brug af følgende undersøgelser og 
forskningsresultater på området:

• Vidensrapporten “Bonusforbrugeren” der  
generelt undersøger multikulturel 
kommunikation

• Bog- og Litteraturpanelets Årsopgørelse 2018 
der indeholder information om adfærd jf. 
produkterne

• Rockwool Fondens rapport “Income
distribution among Turkish immigrants in 
Germany and Denmark”
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FORMÅL
Vi har brugt spørgeskemaundersøgelsen til at give et øjebliksbillede på konkrete forbrugeres adfærd og holdning. Metoden er god til at få svar 
på åbne spørgsmål, og respondenten kan tillade sig at være ret fri i sine formuleringer. Desuden er spørgeskemaundersøgelsen anvendt for at 
be- eller afkræfte en række formodninger.

SVARSIKKERHED
Der er ca. 63.000 personer i Danmark, der enten er indvandret fra Tyrkiet eller er efterkommere. For at være 95 % sikre på, at 
respondenternes svar matcher populationens svar med en fejlmargin på max 5 %, skulle vi spørge 250 personer. Det er vores vurdering, at en 
sådan høj mængde indkomne svar relativt nemt ville kunne nås med betalte eksponeringer af spørgeskemaet på Facebook, hvor netop en 
meget stor del af målgruppen er repræsenteret. I denne konkrete undersøgelse har vi 13 respondenter, hvilket giver en fejlmargin på 23 %. I 
statistik-sammenhænge er denne fejlprocent høj. Men sammenholdt med ensartetheden i indkomne svar, kommunikations- og 
målgruppeeksperternes erfaringer, formodninger og den gennemførte research, anses resultatet som velfungerende for det videre arbejde.

METODE
Vi har anvendt googles spørgeskemaløsning. Den er brugervenlig for både afsender og modtager. Send link ud via Facebook, og vær skarp på 
hvilke kriterier, I ønsker respondenterne skal opfylde. I vores tilfælde, bad vi personer, der taler tyrkisk og som bor i Danmark om at svare. Hvis 
ikke I har nok i jeres netværk til at besvare spørgeskemaet, kan man betale sig til ekstra eksponering via Facebook.  
TIP: Surveymonkey har en brugervenlig udregner til, hvor mange respondenter man skal spørge, for at kunne sige noget med statistisk 
sikkerhed. 

Spørgeskemaundersøgelse, uddybning
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Bruger Facebook dagligt. Resten
bruger Facebook ugentligt.

85%
Er på nettet ugentligt. 77 % 
af disse er på nettet dagligt. 

100%

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Alle respondenter benytter nettet ugentligt, og en klar overvægt 
benytter det også dagligt. Det fortæller os både, at respondenterne 
er digitale (kan begå sig på internettet), men også at de kan 
benytte produktet eller vil kunne lære det uden store problemer. 

De, der kun benytter nettet ugentligt, vil evt. have gavn af den 
online guide, der findes på VBs website, og det vil være en god idé 
at flette den ind i den digitale markedsføring til denne målgruppe. 

Alle de adspurgte har en Facebook-konto, som de benytter enten 
dagligt eller ugentligt. 

Facebook giver en masse muligheder for at målrette 
annonceringen og er en god kanal til at nå alle i målgruppen.
Bonusinfo: For den tyrkiske målgruppe gør det sig gældende, at 
især en stor del af de kvindelige Facebook-brugere ikke er aktive 
på den måde, at de skriver og poster på mediet, men udelukkende 
eller primært ”følger med” fra en passiv position. Dette er især 
gældende for aldersgrupperne +30.
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Er enten interesseret i produktet 
eller vil anbefale det til en ven eller 
et familiemedlem

92 %

12 ud af 13 adspurgte mener enten at VB og e-bogsproduktet er 
interessant for dem selv, eller for en de kender.

12 af 13 vil anbefale produktet til andre, hvilket stemmer godt 
overens med vores antagelse om, at man i indvandrerkulturer er 
gode til at dele tips og viden internt. 

Denne viden medfører to positive konklusioner:
- Hvis vi først får kendskabet til VB ind i dele af kulturfællesskabet, 
så vil målgruppen i nogen grad selv videreformidle budskabet. 
- Der kan opnås positiv effekt af markedsføring over for både en 
primær målgruppe, som selv skal bruge VB og over for en 
sekundær målgruppe af budskabsbærere.

Bonusinfo: Personlige anbefalinger fra eget netværk er den 
bedste anbefaling man kan få. Det er en form af det, som 
hedder influencer-markedsføring.

Det er derfor væsentligt at hæfte sig ved, at mange fra 
målgruppen er villige til at videregive informationer til folk, de 
tror vil sætte pris på det. 

Psykologisk set føler afsender at han/hun gør en god gerning 
– man oplever god samvittighed. Modtager føler venlighed fra 
afsender og føler sig derved værdsat.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
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Vil lægge mere mærke til
en annonce på dansk end 
en annonce på tyrkisk

69 %
Mener, der skal tages specielle
hensyn i kommunikationen

46 %

Med en to-sproget målgruppe har det været vigtigt at undersøge 
om kommunikationen bør tilrettelægges på det ene eller det andet 
sprog.

Den ældre del af målgruppen vil lægge mest mærke til en 
kommunikation på tyrkisk, og den yngre vil lægge mest mærke til 
dansksproget kommunikation. Den ældre del vil typisk identificere 
sig selv som tyrkisktalende, hvor den yngre del nærmere vil 
identificere sig selv som dansktalende, der også kan tale tyrkisk, 
fordi langt størstedelen af denne gruppe er født og opvokset i 
Danmark.

Fordelen ved en annonce på tyrkisk er, at den vil ramme bedre på 
den del af målgruppen, der ikke er så stærk i dansk. Fordelen ved 
en dansksproget annonce er, at 69 % ifølge undersøgelsen 
foretrækker dette. Det er derfor nærliggende at anbefale begge 
dele fordelt jf. målgruppens alder.

Næsten halvdelen af respondenterne mener, at der bør tages 
særlige hensyn i kommunikation til dem som målgruppe.

Vi tolker det som en påmindelse om, at det er vigtigt at gøre sig 
umage, når man henvender sig til en særlig gruppe. 
Kommunikation bør repræsentere frem for at udstille, eller som 
minimum være nøgtern uden hverken at gøre et særligt nummer ud 
af det eller på den anden side at undlade at tage hensyn til kendte 
forhold som fx:
- Ramadan (i 2019: maj) hvor det antages uhensigtsmæssigt at 
reklamere for film og populærliteratur.
- Primære ferieperioder er sommerferien og Eid (i 2019: 
september)

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
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Statistik og konklusioner
vedr. målgruppen, overordnet

Markedsføringens overordnede målgruppe er herboende tyrkere og tyrkiske efterkommere, der taler tyrkisk enten som primært sprog eller 
foruden dansk. Tyrkiske indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet udgør den tredjestørste indvandrergruppe i landet – i alt flere end 63.000 
personer. Denne gruppe er ca. ligeligt delt mellem indvandrere: 32.924 og efterkommere: 30.428. I indvandrergruppen er ca. 70 % over 40 år, og 
det anbefales, at VB anser denne gruppe som den ældre del af målgruppen, der identificerer sig som tyrkisktalende.
Vigtige delmålgrupper er:
- Kvindelige indvandrere, der af forskellige årsager er mere produktparate og -interesserede end de mandlige. Og ser man alene på en 
kombination af hvem, der får mest ud af produktet sammen med hvem, der er mest interesseret, er denne målgruppe den mest 
anbefalelsesværdige for direkte kommunikation.
En stor del af disse kvinder +40 år er hjemmegående eller i deltidsjob med tid og lyst til film og bøger. De er mere ekskluderede fra det 
omkringliggende samfund end den øvrige del af målgruppen og vil derfor føle sig mere trygge ved velkendte tilbud som tyrkiske bøger og film. I 
og med at de har en fortid i Tyrkiet, må vi også antage, at de i højere grad end andre i målgruppen kan genkende litterære klassikere.

- De 55 % af de 30.428 efterkommere som er over 20 år. I alt 16.735 personer. Disse vil i de flest tilfælde identificere sig som dansktalende eller 
som begge dele. De er primært i alderen 20-40 år. De er digitalt stærke, men bør både opfattes som primær målgruppe og som sekundær 
målgruppe, da der er grund til at tro, at mange af dem ikke selv har stor interesse i produktet, men alene en interesse i det på andres vegne (fx 
en mor eller søster). 

NOTE
Interviews peger på, at den tyrkiske mand er langt mindre tilbøjelig til at læse bøger end kvinderne er det. Det matcher med vores forventninger 
og erfaringer, men vi har ikke søgt det bekræftet i spørgeskemaundersøgelsen.
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Målgruppe 2
Efterkommere til indvandrere/sekundær målgruppe
Yngre mand eller kvinde, der typisk vil have tyrkiske 
forældre men vokset op i Danmark. De er interesseret i 
tyrkisk kultur og kan læse tyrkisk. De er meget digitale, 
kender folkebibliotekets generelle overordnede tilbud men 
ikke VB. 

De er en del af et kulturelt fællesskab, hvor man hjælper og 
støtter hinanden. De er enten selv interesserede i VBs
produkter eller ønsker at hjælpe andre (fx mor eller søster) 
ved at anbefale det videre.

Facts
• Yngre tyrkisktalende kvinde / mand
• Har ingen eller små børn
• Læser eller ser film selv på tyrkisk
• Forstår dansk lige så godt som tyrkisk
• Digitalt indfødt: bruger Facebook, Google osv.
• Bruger ikke selv e-bøger, men kender princippet 

(i princippet)
• Kender biblioteket men bruger det sjældent
• Sætter pris på tilbud og “gratis”

Målgruppe 1
Kvindelige indvandrere og efterkommere +30
Voksen kvinde, der bruger meget tid I hjemmet, og som har 
mange, mindre gøremål i løbet af dagen. Hun kan egentlig 
godt lide at læse bøger, men gør det ikke nødvendigvis ofte. 
Hun burger (observerer) Facebook og andre medier, ser film 
og serier og forventes at ville se en værdi i at kunne læse 
“på farten” eller lidt ad gangen, når hun tager en kort pause i 
sofaen eller fx er på vej ind for at handle. 

Hun køber ind flere gange om ugen, og hun tager S-tog, tog 
eller bus derhen. Hun har egen mobil og/eller tablet. Hun 
føler sig mest tryg eller tryg i det tyrkiske sprog.

Facts
• Voksen, midaldrende og ældre (+30) tyrkisktalende kvinde
• Har større eller voksne børn
• Læser skønlitteratur månedligt eller hyppigere eller vil 

gerne
• Ikke så stærk i dansk eller engelsk (har gavn af produktet)
• Tager S-tog eller tog flere end 5 gange om ugen
• Kender/bruger ikke biblioteket men vil gerne benytte det
• Ser sig selv som en tilbudsjæger – værdsætter “gratis”

Markedsføringens anbefalede målgrupper
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Statistik og konklusioner
vedr. målgruppen, overordnet

GEOGRAFI
Til højre er en liste over de 10 kommuner i Danmark, hvor der bor flest ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere. 

Disse kommuner er værd at hæfte sig ved, når det kommer til eventuel brug af 
lokalannoncering eller lokale events og andre tiltag. 
Det betyder også, at det er værd at overveje, om VB vil gøre noget ekstra ud af 
at informere bibliotekerne – klæde dem på – i disse kommuner for at sikre sig, 
at de biblioteker i kommuner med højest andel af indvandrere / efterkommere er 
rustet til opgaven. 
Især den yngre del af målgruppen og det vi kalder den sekundære målgruppe 
vil i nogen grad kunne nås i kommunikation via, på og ved bibliotekerne.

De 10 kommuner med flest indvandrere og 
efterkommere, pr. 1. januar 2018, pct og antal (Ikke-
vestlige lande)

I alt Andel

København 92.382 19%

Aarhus 39.211 8%

Odense 23.574 5%

Aalborg 14.422 3%

Frederiksberg 10.716 2% 

Gladsaxe 10.324 2%

Høje-Taastrup 11.272 2%

Vejle 8.969 2%

Esbjerg 7.966 2%

Horsens 6.975 1%

Øvrige kommuner 267.657 54%

Hele landet 493.468 100%Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriets udlændingedatabase i 
Danmarks Statistik
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Medier og 
kontaktpunkter
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Facebook-
annoncer

TV-skærm
i busser

Plakater i S-
tog + busser 

Nyheds-
brev SEO / SEM

Annoncer i 
gratisaviser

Bibliotek-
erne

Målgruppe 1

Målgruppe 2

x              x               x                x               x              x    x                

x              x               x                x               x              x               x            x  

Medieanbefalinger til de to målgrupper

De to målgrupper kan langt det meste af vejen nås gennem de samme kanaler. Den eneste forskel er, at målgruppe 2 alene også kan nås på 
biblioteket, mens målgruppe 1 ikke færdes her. Det er også værd at bemærke, at det især på den digitale markedsføring vil være hensigtsmæssigt at 
lægge vægt på forskellige budskaber og sprog for at nå bedst muligt frem til målgrupperne. 

Medier som dækker begge målgrupper kan med fordel være mere generelle og evt. indeholde et bredere produkttilbud. Det drejer sig om:
annoncering i gratisaviser (lokalaviser og BT Metro) og medier i offentlige transportmidler.

Medier hvor markedsføringen bør splittes i to tilpasset målgrupperne kan ramme både præcist og meget relevant. Det drejer sig om:
Facebook/Facebook annoncer, nyhedsbreve, SEO/SEM og banner/display-annoncering

Egne medier er gratis og kan med lidt tålmodighed give gode resultater. Det drejer sig om:
Bibliotekerne (fx plakater, flyers, skærme m.m., nyhedsbreve, SEO

Banner og 
display
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Vi anbefaler, at der skal bruges forskellige værktøjer til at nå de to målgrupper. De fleste af kanalerne kan 
dog nå begge målgrupper – direkte eller indirekte. Se forrige side.

Markedsføring på bibliotekerne er meget målrettet på interesse og relevans men vil ikke ramme målgruppe 
1, da de ikke benytter bibliotekerne i særlig høj grad. Vi anbefaler dog, at de udnyttes med mere generelle 
budskaber som fx VB generelt eller med hele paletten af tyrkiske produkter.

Den ældre målgruppe er ikke så digitale som den yngre og vil givetvis have brug for hjælp til at benytte VBs
site og e-bøger. 

Ved at kommunikere på tyrkisk vil det være lettere at nå den ældre målgruppe, mens det på dansk vil være 
lettere at nå den yngre målgruppe. 

Den yngre målgruppe 2 kan nemt nås via Facebook, da de bruger meget tid her. Men kommunikation til dem 
drukner også lidt lettere end direkte kommunikation til målgruppe 1.

Medieanbefalinger vs målgrupper
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Facebook 
generelt
Facebook er et godt redskab, når det 
gælder annoncering, fordi man kan være 
meget specifik i beskrivelse af målgruppen 
samtidigt med, at resultatet er målbart. Vi 
ved desuden fra vores 
spørgeskemaundersøgelse, at 
målgrupperne bruger Facebook. 

Der er mange forskellige annoncetyper og 
i det følgende vil vi anbefale jer at bruge 
især to forskellige annoncetyper for at nå 
de respektive målgrupper bedst muligt 
med bedst mulig ROMI. 

Først gennemgås målgrupperne og 
argumenterne for annoncetyperne. 
Dernæst kommer en gennemgang af 
annoncetyperne og hvilke indstillinger, vi 
vil anbefale jer at bruge i annonceringen

Facebook 
Målgruppe 2
Denne målgruppe skal i første 
omgang lære produktet at kende. Vi 
antager at denne målgruppe, der er 
mere digital end målgruppe 1, ikke 
nødvendigvis selv er interesseret i at 
modtage nyhedsbreve fra VB (det bør 
dog ikke udelukkes). Derfor anbefaler 
vi, at VB i første omgang nøjes med at 
ramme denne målgruppe gennem 
annoncetypen Brand Awareness.

Denne annoncering kan med fordel 
kombineres med andre medier men 
kan også alene skabe kendskab til 
produktet, der løbende kan måles.

Facebook
Målgruppe 1 
For at nå målgruppe 1 vil vi anbefale jer 
at kombinere to annoncetyper: Brand 
Awareness + Lead Generation. Brand 
awareness vil sprede kendskab til 
produktet inden for målgruppen, mens 
Lead Generation kan øge kendskabet til 
målgruppen og etablere grundlag for 
fremadrettet dialog. Vi anbefaler at lade 
lead-annoncen være koblet op på 
nyhedsbrev.

Denne målgruppe modtager ikke 
særligt mange nyhedsbreve, og vi ved, 
at produktet har reel værdi for dem. 
Derfor satser vi på, at de gerne vil 
modtage og læse nyhedsbrevet. 

Facebook er vigtig
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Facebook annonceksempel: 
brand awareness
Denne kampagne sigter mod at sprede budskabet om VBs
produkt til de målgrupper, der med stor sandsynlighed vil være 
interesseret i produktet. 

Brug denne annoncetype til at nå både målgruppe 1 og 
målgruppe 2. Lav gerne to forskellige kampagner med to 
forskelligt definerede målgrupper og hold øje med, hvad der 
fungerer bedst. 

For at ramme målgruppe 1 kan anvendes kriterierne:
Location: Danmark
Language: Turkish (her har de valgt tyrkisk app indstilling)
Interests: Books
Gender Women
Age: 40 +
Dette giver en reach på 3.500 personer. Dette tal passer nogenlunde med det 
samlede antal, vi har på indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet I Danmark 
(63.000 personer). Vi har valgt “book” og ikke “e-books”, da vi antager, at der er 
flere, der er interesseret i e-bøger end de, der har tilkendegivet det på 
Facebook. 

For at ramme målgruppe 2 kan anvendes kriterierne:
Location: Danmark
Language: Turkish (her har de valgt tyrkisk app indstilling)
Interests: Books
Gender: all
Age: 15 - 40
Dette giver en reach på 12.000 personer, og estimeret daglig reach på mellem 
500 og 3.500 personer. Her er ligeledes valgt “books” som interesse for at 
fokusere feltet en smule. 
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Gratis-avis
annoncer
Både lokaleaviser, der husstandsomdeles, 
og gratisavisen BT Metro, der distribueres 
ved offentlige transportmidler, rammer 
målgrupperne godt.

I begge typer medier kan annoncer købes 
i forskellige størrelser og til forskellig pris.

Med et begrænset budget anbefaler vi 
små annoncer med stærk farve og tyrkisk 
tekst, der skaber opmærksomhed til en lav 
pris.

Biblioteker m.m.

Den sekundære målgruppe 2 kan nås 
på bibliotekerne og bibliotekernes 
platforme, fordi de i nogen grad 
kommer her.

Bibliotekerne kan ved hjælp af plakater, 
flyers, skærminfo m.m. nå denne 
delmålgruppe.

På disse medier anbefales det, at VB 
køber spotplaceringer baseret på 
geografi. Tillige anbefales det at der 
kommunikeres et bredere tilbud. Fx
- VB’s generelle tilbud
- Hele den tyrkiske produktpalette

TIP: Nogle biblioteker har beliggenhed 
ved torve/hovedgader m.m. Her vil fx 
plakat UDENFOR også ramme 
målgruppe 1.

Offentlig transport-
medier
Begge målgrupper – og i særdeleshed 
målgruppe 1 – benytter sig af offentlige 
transportmidler i de lokalområder, de bor 
i.

Toge og busser tilbyder flere 
reklamemedier. Herunder skærme, 
plakater m.fl.

På disse medier anbefales det, at VB 
køber spotplaceringer baseret på 
geografi. Tillige anbefales det, at der 
kommunikeres et bredere tilbud. Fx:
- VBs generelle tilbud
- Hele den tyrkiske produktpallette

Øvrige medier andre anbefalinger
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Alternative kanaler til markedsføringen

Samarbejde med sprogskoler vil primært ramme 
målgruppe 1. Til gengæld vil dette også være et godt 
sted at få hul igennem, da VB vil kunne bruge dette 
samarbejde til kampagner for e-bøger på andre sprog 
end tyrkisk.

Sprogskoler

Overvej forskellige events, hvor I enten kan være fysisk 
tilstede eller målrette digital markedsføring. Et eksempel 
kunne være 48-timers kulturfestival på Nørrebro (26. - 28. 
april 2019).

Kulturevents

Byg endelig (videre) på de samarbejder, som er kultur-
oplagte: Ambassader, kulturevents og sprogskoler kan 
være gode eksempler på steder, det vil være godt at lave 
et samarbejde med. Et samarbejde kan evt. blot bestå i, 
at I sender en lille plakat eller en lille stak flyers til 
distribution.

Andre samarbejdspartnere

I nogle kommuner fylder indvandrere og efterkommere en 
større del af befolkningen. Her kan VB med fordel tilbyde 
de lokale biblioteker events, der highlighter det generelle 
produkttilbud.

Biblioteksevents

Foruden de nævnte kanaler er her en kort liste med inspiration til 
andre kanaler eller samarbejdspartnere m.m., der vil være 
interessante for VB at kigge nærmere på. Listen er ment som 
inspiration ...
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Hvordan vi 
kommunikerer til 
målgruppen
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Illustrationer: flotte, mere 
konceptuelle og mindre konkrete

Grafisk ledsagelse: ét budskab 
eller enkelte krav til formidling

Visuel kommunikation er vigtig

80 % færre forståelsesfejl 
og mindre tidsforbrug ved visual 
kommunikation

39 % nemmere at huske 
visuel kommunikation end 
skriftlig 

Visualer opfattes 60.000 gange 
hurtigere end ren tekst

Bruger kan lynhurtigt
træffe beslutning om relevans 
baseres på dét, han/hun ser

Informationsgrafik: til 
visualisering af information/data

Form og farve 
har stor stopeffekt, og farve 
fremhæver bedre end fed tekst

Visuelle virkemidler er eminente til at understøtte kommunikation, skabe stopeffekt og gør det lettere at få 
budskabet igennem til modtageren. Her er nogle eksempler på, hvilke effekter der med fordel kan benyttes, 
men overordnet anbefaler vi, at VB udvikler en eller flere kampagne-/markedsføringsvisualer specifikt til 
formål for markedsføringen. Det vil have positiv effekt på kampagnens resultater.

3 TYPER VISUALS 
HVER TIL SIN TID

DERFOR SKAL MAN
KOMMUNIKERE VISUELT
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Det er bedre at henvende sig til nogle specifikke forbrugere, og 
dermed bevidst udelukke andre, end at henvende sig til en gruppe, 
der reelt set ikke har glæde af produktet. Her tænker vi især på, at 
VB skal målrette hvilke sprog og kulturer, man henvender sig til, 
når det giver mening som fx på Facebook.

Når VB fx henvender sig til kvinder +40, vil det være bedre at 
demonstrere enkelte bogtilbud med relevans end fx at 
demonstrere en bredde, der dækker tilbud primært til mænd.

Forsøg ikke at favne alle

Hvis I ved, hvad danskerne vil vurdere som god kommunikation, 
kan I ligeså godt overføre denne viden til målgruppen. Vær ikke så 
bange for at gætte på, hvad målgruppen vil synes om. Solide 
budskaber I kan stå inde for, vil altid være den gode måde at løse 
opgaven på. 

Det anbefales at VB kommunikerer direkte og produktorienteret.

Alle genkender god kommunikation

Inkludér og informér snarere end at udstille, at produktet 
henvender sig til en “speciel” målgruppe. Produktet i sig selv 
henvender sig til målgruppen, så kommunikationen behøver ikke 
målrettes yderligere. Fokusér i øvrigt på, hvor brugervenligt 
produktet er og på den del af historien, at der ikke er omkostninger 
forbundet med tilbuddet.

Korte, konkrete budskaber vil være at foretrække.

Budskaber kan nemt testes i splittests på Facebook.

Budskaber

Vær indbydende og læg op til, at forbrugerne kan blive assisteret i 
at lære de forskellige tjenester at kende. Tilbyd hjælp i øjenhøjde 
og forklar, at det er for alle – bare man har en mobiltelefon og kan 
tale det pågældende sprog. 

Vælg sprog jf. målgruppe og medier.

Tone of voice

Skriftlig kommunikation
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Hvis du er 
tyrker, har vi 
lige det rigtige 
til dig

• Undgå at udstille

• Undgå særskilt kommunikation

• Overfør den danske forbrugers 
overordnede præferencer til alle 
andre forbrugeres

Læs frit 
tilgængelige 
e-bøger på 
tyrkisk

• Repræsentér i stedet for at 
udstille

• Nævn hellere jeres konkrete 
produktgruppe

• Giv gerne bonusinformation

Uanset hvilket 
sprog du taler, 
har vi noget for 
dig

• Forsøg ikke at ramme alle

• Det er ok ikke at favne alle sprog 
og alle kulturer

• Tænk snarere at kommunikere 
multikulturelt frem for at 
kommunikere til en multikulturel 
gruppe

3 eksempler på tone/kommunikation 



www.o-o.dkWe� what we do

Tips: kreativ eksekvering 
• Tænk i to målgrupper og henvend jer forskelligt afhængigt af, hvem I taler til

• Overvej hvornår der bør kommunikeres specifikt produkttilbud kontra generelt produkttilbud

• Målgruppe 1: informér om at produktet findes

• Målgruppe 2: informér om produktet og engagér dem til at videreformidle 

• Lægt vægt på, at produktet er frit tilgængeligt, da målgruppe vil sætte pris på dette og finde ekstra værdi heri

• Kombinér digital og print for at nå begge målgrupper på optimal vis

• Sørg for, at bibliotekerne er med – som minimum briefet og klar til at informere målgruppen

• Brug Facebook til at udbrede kendskab til jeres produkt og få folk til at skrive sig op til nyhedsbrev

• Mål Facebook-indsatsen (samt evt. SEO og SEM) og justér løbende

• Nyhedsbreve er et godt medie til at fastholde læserne – vær ikke bange for at teste forskelligt indhold

• Annoncér i og omkring offentlige transportmidler, da hele målgruppen bruger offentlig transport forholdsvis ofte. 

• Henvend jer på dansk eller tyrkisk for at tiltrække mest opmærksomhed 

• Henvend jer i en inkluderende tone og brug de samme guidelines for god kommunikation, som I plejer

• Husk at benytte visuelle virkemidler for at tiltrække målgruppernes opmærksomhed og kommunikere budskabet bedst muligt


