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KØGE KVITTER SMØGERNE 2018



MÅL Få fyldt op på kurser = 60 personer
 
RESULTAT 100 tilmeldt inden kampagne var færdig. 
Stoppet med annoncering en uge før første møde  

RESULTAT AF KAMPAGNE



KAMPAGNEMÅLSÆTNING



SAMLET LØSNING



KAMPAGNESTRATEGI



Facebook annoncering til udvalgte målgrupper:

MÅL Udbrede kendskab til Køge Kvitter Smøgerne samt tilføre trafik til specifik 
underside, hvor rygestopper kan tilmelde sig.

RÆKKEVIDDE 69.299 personer total i Køge Kommune.

EKSPONERINGER 145.501gange  
er budskabet blevet vist.

KLIK 2271 personer har klikket ind  
på kommunens side via annoncen.

RESULTATER DIGITALT

Uddybning af kampagneresultater:
Vi har afdækket målgruppen med en frekvens på 2,37, hvilket vil sige 
at målgruppen har set vores annoncer i gns 2,37 gange. 
Ydermere har vi leveret en klikpris på 3,03 hvilket er meget lavt i 
forhold til standarden. 

Målgruppen:
73 % er fra alderen 40 +, og der har været rigtig meget af likes, 
delinger, spredninger af opslag som gør, at opslag er synlig i alle i de 
tilsvarende feeds (eks. Lakridspibe)
Dette ser vi som en fordel, da opfordring til at tilmelde sig sagtens 
kan komme ”nedefra”
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Facebook	annoncering

PR

Events

Aktivering	af	grafiske	elementer:	postkort,	bogmærker,	out	door	etc

Rygestopkurser	-	START	-	24.	oktober

Opfølgningsmøde

Oktober

Kampagneelementer

Opfølgningsmøder

Første	møde	med	interessenter	-	Guri,	Charlotte,	Susanne,	Anne,	Henrik,	Morten

August

Ide	udvikling

Møde	i	Søborg	22.	august

Opstartsmøde

Opsætning	af	Facebookside

Kreativ	udvikling	af	idekatalog

Udvikling	af	grafiske	elementer

Tidsplan	Køge	Kvitter	Smøgerne	-	Fase	1

Medieplan

September

Udvikling	af	slogans

Måned

Uge

TIDSPLAN



Hvad ligger til grund for kampagne og resultater?

Proces:

Kampagnemål

Baggrundsviden / koncept

Historik

Indhold  - umiddelbare overvejelser

Budget og indhold (elementer i kampagne)

Overordnet kampagneide (målgruppe)
 
Slogans (40 forskellige) / Tanker bag 
 
Elementer, materialer og aktiviteter 
 
Praktik ift boost, opslag, annoncer. Hvordan virker det kontra ex. 
Lokalavis / traditionel annoncering?

AGENDA 



Partner i Røgfri Fremtid	

Rekruttere ind til rygestop - Kapacitet er 50-60 personer.

Første møde er tirsdag 24/10 – her skal der være fyldt op. 

Ramme bredt blandt rygere i Køge Kommune. 

Gøre KKS mere kendt og synlig blandt borgere i Køge, samt sætte 
Køge yderligere på rygstoplandkortet

Øge / fastholde andel som er røgfri efter kurset afslutning

KAMPAGNEMÅL



Partner i Røgfri Fremtid	

8 caféaftener over 8 uger.

6 - 8 grupper med hver sin rygestoprådgiver.

Ca. 50 rygere tilmelder sig hver runde (lige mange mænd og kvinder).

30-30-30: 30 min. med gruppen, 30. min fælles oplæg og 30. min med gruppen.

7 oplæg som er et miks af faglige oplæg og oplæg med lokale kendisser 
(borgmester / Aalbæk / Lars Christiansen ….).  

Kontakt og sms (mobil)  med deltagerne undervejs.

Deltagerne fremhæver cafekonceptet som nyt og godt

BAGGRUNDSVIDEN / KONCEPT



Partner i Røgfri Fremtid	

Ved umiddelbart ikke hvad der har virket – radiospot, flyers etc.  

Rygestopkonsulenterne.dk er en stor del af rygestop.

Konkurrencer blandt de fremmødte på møder = gavekort på 500,- pr. Møde

Sidste møde trukket lod om et gavekort til en frokost på Skipperkroen.

Konkurrencer virker generelt set godt.

Guri fra lokalafdeling af Kræftens Bekæmpelse er med, og bidrager kraftigt.

Køge Kvitter Smøgerne – egen Facebook.

HISTORIK



Partner i Røgfri Fremtid	

Positiv vinkel i kommunikation – ud med sundhedsanprisninger. Lidt ”kant” i kommunikation?

Fællesskabsfølelse er rigtig vigtigt = billede af rygere på vej op af bjerget. 

Konkurrencer (gavekort, Skipperkroen, HB billetter etc).

”Køge kvitter Smøgerne” – evt slogans under. 

Fortælle hvad det er der foregår på kurser.

Guri, Anne & Susanne fra lokalafdeling af Kræftens Bekæmpelse er med.

Kommunikation + platforme (FB + andre) infostandere, www.kks.dk…..

Idekatalog, kampagneide og slogans.

Køge Kvitter Smøgerne – egen Facebook. PT 4 følgere fra tidligere

Kan vi bruge ex rygere som eksempel og som har et budskab? Ikke ”hellige” ex rygere.

Bruge lokale kendisser i kommunikation (borgmester / Aalbæk / Claus / Søren…)

INDHOLD – UMIDDELBARE OVERVEJELSER



Pakkeløsning indeholdende:

§  Idekatalog & kampagneide (inkl. slogans).

§  Opstarts- og opfølgende møder.

§  Tidsplan og opfølgning.

§  Medieplan / aktivitetsplan / To do liste 

§  Kreativ retning med grafiker (Karin) – layout til inforstander (digitalt), digitale infoskærme, evt. 
Bogmærker, postkort (M65)  outdoor + et andet format. Bannere til Facebook, annoncer på 
Facebook (3-4 styk). Ad stock bruges.

§  Online markedsføring (Budget inkl.).

§  Facebook opsætning, håndtering og annoncering.

§  Rapportering af Facebook kampagne resultater.

§  Løbende opfølgning og tilbagemelding på diverse kampagnetiltag.

§  Facebook workshop i Kbh. hvor nøglepersoner oplæres i brugen af Facebook.

§  Projektledelse fra A til Z.

BUDGET OG INDHOLD



Hvad er rigtig vigtigt for rygere? Det er, at de lykkes! Derfor er 
omdrejningspunktet for kampagnen, at KKS kan hjælpe rygere til at lykkes 
med rygestop, og blive en del af successen.

•  Rygere kan også blive en del af successen – vi er her for at hjælpe dig på vej og ved hvad der skal 
til. Danmarksmestre i rygestop…. ”Vi ved hvad der virker”.

•  Slå på succes / resultater KKS har opnået med rygestop. Skal være med i kommunikation så 
rygerne sort på hvidt kan se KKS kan hjælpe. 9 ud af 10 er røgfri efter rygestopkurset.

•  Fokus på det positive der er forbundet med at blive røgfri.

•  Omdrejningspunkt er at du kan blive en del af succesen, og at KKS har værktøjerne til at hjælpe.

•  Engagement og nærhed er nøgleord i kommunikation.

 

”Bliv en del af successen”

OVERORDNET KAMPAGNEIDE



•  Gør opmærksom på, at rygere ikke står alene og at der er rigtig mange andre der har samme 
udfordringer.

•  Vi ved godt det er svært, og er her for at hjælpe.

•  Fællesskabsfølelse er rigtig vigtig = vi løfter i flok. 

•  Køge skal ikke være bange for at fortælle hvor gode de er til at få rygere gjort røgfri, samt 
fastholde dem – også efter rygestoppets afslutning.

•  Kampagne skal ikke være sjov – det er alvor dette her så ikke for meget sjov og spas. Vi 
henvender os til mennesker der har det hårdt, og er vant til nederlag.

•  Person til at stå frem – billede af ex-ryger (Claus) ”Jeg ved det virker”

	
	

”Bliv en del af successen”

OVERORDNET KAMPAGNEIDE



ELEMENTER, MATERIALE OG AKTIVITETER

Grafiske kampagneelementer (1)

Grafiske kampagneelementer (2)

De samlede succeskriterier for 
kampagnen

Autentiske billeder

Hurtig afkodning

Stærke argumenter

90% succesrate

Fællesskabsfølelsen

Bliv en del af en succes



ELEMENTER, MATERIALE OG AKTIVITETER

Facebook annonceplaceringer
for kampagnen

Mobilt nyhedsfeed
“Audience Network”

Desktop nyhedsfeed Højre kolonne af
Facebook I messenger-appen

Opbygningen af annoncen

1

2

4
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1.
Social information

Her kan personer like, 
kommenterere eller dele 

opslaget.

3
2.

Navn på virksomheden
Her vises Køge Kvitter Smøgerne-

Facebooksiden.

3.
Sælgende tekst

Her indsættes den tekst, som
skal give et kort indblik i, hvad

det er vi tilbyder.

4.
Kampagnebilleder
Her indsættes vores visuelle og
opfodrende kampagnebilleder.

5.
Call-to-action
Her indsættes en knap, som
fører personerne ind til en
underside på https://koege.dk. 
“Læs mere”



PLAKATER



”KVIT SMØGERNE OG STIK LAKRIDSPIBEN IND”



”KVIT SMØGERNE OG STIK LAKRIDSPIBEN IND”



”KVIT SMØGERNE OG STIK LAKRIDSPIBEN IND”



Rygestopkurser:

•  Lakridspiber blev brugt som ”sidegevinst” til det bord hvor ugens vinder sidder

•  Køge Kommune og deltagere meget glade for samarbejde

•  Vinder af et års forbrug af lakridspiber - Kristian

”KVIT SMØGERNE OG STIK LAKRIDSPIBEN IND”



AFSLUTTENDE AFTEN



OPSLAG - EKSEMPEL



OPSLAG - EKSEMPEL



OPSLAG FACEBOOK KONTRA EX. LOKALAVIS

SKAL	DU	OGSÅ	MED?	



OPSLAG – EKSEMPEL PÅ BOOST

https://www.facebook.com/K%C3%B8ge-Kvitter-Sm%C3%B8gerne-1856874201034476/	
	



RESULTAT AF KAMPAGNE



RYGESTOPHOLDET



KØGE KVITTER SMØGERNE 2019



GRAFISKE RESULTATER 
 

Roll-ups Key VisualKunder

Postkort

Kampagnelogo & slogan



GRAFISKE RESULTATER 
 

Vi er partner i

OutdoorBushænger Øvre visuals



Facebook annoncering til udvalgte målgrupper:

MÅL Udbrede kendskab til rygestopkurser i Gladsaxe, Rødovre og Odense samt 
tilføre trafik til specifikke undersider, hvor rygestopper kan tilmelde sig.

RÆKKEVIDDE 100.537 personer total i Gladsaxe, Rødovre og Odense 
Kommune.

EKSPONERINGER 460.970 gange  
er budskabet blevet vist.

KLIK 2846 personer har klikket ind  
på kommunernes side via annoncen.

RESULTATER DIGITALT



TEAMET BAG KAMPAGNEN

Vi står bag flere rygestopkampagner og rekrutteringskampagner til blandt andet motionsfodbold, og har 
indgående kendskab til kommunikation og kommuner.  Både trykte kampagner, men i høj grad også digitalt.
Adskillige års erfaring med blandt andet markedsføring af tobak og spiritus. Derigennem indgående erfaring 
med involverede målgrupper i rygestop- og sundhedsprojekter, deres adfærd, mediebillede etc. Mangeårig 
erfaring med reklame- og medier, og med grafiske opgaver for blandt andet ”Sund By”.
 
 Morten Buus Primær kontaktperson, og overordnet projektansvarlig. 

Tidligere marketingchef og personen bag diverse sundhedskampagner. 
51 92 04 35 – morten@buusogco.dk

Karin Friis Hansen Grafisk designer med mangeårig erfaring. Utallige kreative 
kampagner - Blandt andet for ”Sund By-netværket” og grafiker bag diverse 
rygestopkampagner. 

Trine Vinggaard Projektleder, og tidligere marketingchef hos Johnson & 
Johnson. Trine har mangeårig erfaring med Nicorette og rygestop, og har 
analyseret rygere og deres adfærd. Trine har blandt andet stået bag Nicorette 
kampagner rettet mod apoteker - "Danmark kvitter smøgerne” 



KONTAKT

Morten Buus 
 
For mere information og uddybning, 
kontakt venligst på:

Telefon: + 45 51 92 04 35 
E-mail:  morten@buusogco.dk


