
Influencer marketing er ikke bare sosiale medier



Meningsbærere for 
en ny generasjon



Nordmenn under 30 år trekkes mot flatene hvor de er herre over 
eget innhold, hvor de har valgfriheten til å konsumere det de vil, når 

de vil og akkurat så mye de vil.



Influencer marketing = 
profil- og historiedrevet markedsføring



Influencer marketing kan beskrives som historiefortelling gjennom mennesker 
vi velger å høre på

Influencere er meningsbærere for en ny generasjon! Unge mennesker følger profiler 
de liker, ser opp til og stoler på 

I et hav av innhold og informasjon hjelper influencerne følgerne sine                                            
å velge det de vil se og høre

I tillegg til å sette dagsorden, så setter influencere også                                                                 
standarden for kommersielt innhold som merkevarer blir målt opp mot 

Influencer marketing = 
profil- og historiedrevet markedsføring
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RÅDGIVNING



FUNKYGINE 
17 MILLIONER

EKSPONERINGER 
I UKEN



TV2: Funkyfam

Eventer og offline: Funkygine Challenge

Funkygine Fiberbrød

NRK: Programleder for Norges 
tøffeste 

Bøker



CASE





Utfordring

FUNKYGINE FRISKEMELDER BRØDSKIVA!

Brød har i de siste årene fått et dårlig rykte..

Hvordan kunne vi endre dette?



Løsning

Jørgine ELSKER brød!

Gjennom året har hun skrevet 

blogginnlegg og stories, hvor hun fortalte 

om brød som et sunt, godt og lettvint 

måltid som kan varieres i det uendelige

Deretter lanserte vi brødet – Funkygine

Fiberbrød – som er fiberrikt, grovt og som 

hele familien liker!



Januar 2019
Samarbeidet starter

Januar-august 2019
Funkygine snakker om brød 
på alle plattformer

Januar-april
Vi utvikler Funkygine
Fiberbrød

16. September 2019
Vi lanserer Funkygine
Fiberbrød

Løsning



Slik ble det









ü Målsetning om å selge 250.000 brød fra lansering og ut 2019. Faktisk salg var 1 mill

solgte brød

ü Beste lansering i NorgesGruppen i L3 2019
ü ste lansering i NorgesGruppen i L3 2019

ü 44 % gjenkjøp, 28 % nye kunder i varekategorien i butikk

ü Funkygine Fiberbrød skåret som resultat av stengte brødskjæremaskiner

ü Brødet har omsatt for 52 millioner ut av dagligvare

Resultater





Utfordring

Et nylig utført innsiktsarbeid viste at 40% i alderssegmentet 

13-18 har/har hatt større behov for noen å snakke med 

under pandemien 

Helsedirektoratet ville derfor kommunisere de tilgjengelige 

chattetjenestene som er samlet på ung.no



Fra Snapchat:



Vi samlet et utvalg av ulike influencere til sammen treffer 

bredt i målgruppen og laget et konsept som skulle senke 

terskelen for å ta kontakt via chattetjenestene

Hovedbudskapet er at unge skal vite hvor de kan gå når 

de trenger å snakke med noen

Løsning



Løsning







Utfordring

Synnøve ønsket at vi skulle gå inn i det nye året 

med sunne og digge måltider. Mange av deres 

produkter er glutenfri og passer også til folk med 

cøliaki.



Løsning

Camilla var den perfekte match –

hun har følgere i målgruppen og 

går god for de glutenfrie 

produktene. I tillegg benyttet vi oss 

av Kamille hvor vi også treffer 

målgruppen. 



Slik ble det



Slik ble det



Slik ble det





Utfordring

Den største andelen av eksisterende Storytel

abonnenter i dag er 40 år+

Målet med samarbeidet var å nå en yngre 

målgruppe – kvinner og menn 20 – 40 år



Løsning



Løsning



Løsning

Storytel hadde et ønske om å fokusere på bøker og 

forfattere i ulike sjangere

De ville trekke frem temaer som personlig utvikling, fakta 

og vitenskap



Løsning



Slik ble det



Vi nådde visningsmålene for året allerede etter 12 episoder

Snittseertiden er på 5 min og 3 sek

Den hittil beste episoden er sett over 70 000 ganger

Resultater





Utfordring

Med sitt nye innovative produkt Smudi pålegg, hadde  

Lerum en målsetting om å snu den negative trenden i 

syltetøykategorien

De ville ta eierskap til «Hverdagsfrokosten»



Løsning

Vi laget et skreddersydd kommunikasjonskonsept 

mot målgruppen småbarnsforeldre! 

• Annonser i utvalgte magasin

• Digital nativekampanje med målrettet distribusjon mot 

foreldremålgruppen

• Tre utvalgte influencere som treffer småbarnsforeldre



Slik ble det



Slik ble det



Slik ble det



• Umiddelbar høy prøving

• Nye forbrukere og kategorivekst

• All time high markedsandel i 

Lerum sin 113 års historie!

Resultater

NY OMSETNING I VAREGRUPPEN

33-40 %





Utfordring

Underlivssopp er fremdeles tabu i dagens samfunn og 
noe det er flaut å snakke om 

Hvordan kan vi løfte tematikken gjennom underholdene 

innhold som målgruppen VIL se



Løsning

En underlivs-quiz med Funkytwins!

• Filmen skulle være morsom og samtidig ta 

underlivsplager på alvor

• Vi berører både fakta og myter på en ny og 

humoristisk måte

• Filmen ble delt på Funkytwins YouTubekanal, 

på Instagram story og betalt distribusjon 

gjennom Snap-Ad og trueviews



Slik ble det



En utrolig morsom film som virkelig slo an 
hos målgruppen

Totalt 376 000 views hvor hele 50% er 
organisk! 

Snitt seertid på 7 min. og over 350 
kommentarer

Resultater





Bakgrunn
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Takk for 
meg!
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