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CASE: EGMONTS STORE BØRNEFEST
10 influencere i kampagnen

33 udgivelser
BLOGINDLÆG: 8
VISNINGER LÆSERE VISNINGSRATE
275

NANNA

SOFIE

ANNA-ALEXANDRA

SABRINA

MALENE

RIKKE

CILLE

KATJA

2.789

24,76%

MICHALA

CAMILLA

INSTAGRAMOPSLAG: 25
FØLGERE
48.410

LIKES+KOMMENTARER

ENG. RATE

1.297

5,08 %
Højeste eng rate: 11,14%

BLOG
2.789 personer

INSTAGRAM
48.410 følgere

Normalpris: 10.000 kr
Kampagnens samlede rækkevidde:
51.199 unikke personer

KAMPAGNEFORLØB
Egmonts Store Børnefest blev afholdt for første gang i 2019, hvor Momster skulle
hjælpe med sprede budskabet om arrangementet.
10 mødre fra hele Sjælland, med børn i aldersgruppen 0-8 år, blev aktiveret i
denne kampagne. Kunden ønskede eksponering forud for eventet, og derfor fik
alle familierne tilsendt en hyggepakke før eventet, så de havde content til deres
udgivelser. Det var tydeligt, at børnene hyggede sig til festen, hvilket bidrog til en
troværdig omtale af festen. Både før og under eventet fik mødrene nysgerrige
kommentarer fra andre mødre, som fulgte med på deres sociale medier.

+ gaver til 10 influencere

*Egmont fik et introduktionstilbud

EKSPONERING
Mødrene fik ikke betaling for deres medvirken i kampagnen, men en pakke samt
fire billetter til eventet. Mødrene skulle for det hver især udarbejde:
Hvis de havde en blog: 1 blogindlæg + 1 Instagramopslag
Hvis de ikke havde en blog: 2 Instagramopslag
Tre af mødrene skulle desuden lave en grundig anmeldelse til MomsterTest.dk
De mange udgivelser kom samlet ud til mere end 50.000 unikke personer. I den
oprindelige aftale havde influencerne en estimeret rækkevidde på cirka 49.000
unikke personer. Under kampagnen udviklede følgertallet sig til cirka 51.000.

Udpluk af influencernes udgivelser
Det er generelt værd at bemærke følgende:
- selvom der ikke blev klikket, liket eller interageret med udgivelserne, kan eksponeringen af opslagene stadig have været effektivt. Ikke alle læsere og følgere efterlader digitale
fodspor, men kan blive influeret af kampagnen.
- der er mulighed for cross followers, da influencerne tilhører samme segement, hvilket kan anskues positivt, da digital marketing er stærkest, når en ønsket målgruppe eksponeres for
samme produkt/event flere gange af flere influencere indenfor den samme periode - især hvis udgivelserne er grundige og troværdige.
- alle opslag vil vedvarende generere trafik og interaktion, da udgivelserne ikke må slettes inden for 6 mdr. Så eksponeringstallet vil med tiden vokse.

Marketing

Content

Influencere

Samarbejde

Salg

Design

CASE: VOKSI
7 influencere i kampagnen

21 udgivelser
BLOGINDLÆG: 4
VISNINGER LÆSERE VISNINGSRATE
503

SANDRA

LINE

JANNI

HEIDI MALENE

SARAH

4.245

27,67%

LISA

DEA

INSTAGRAMOPSLAG: 16
FØLGERE
30.240

LIKES+KOMMENTARER

ENG. RATE

2.332

5%
Højeste eng rate: 15,60%

BLOG
4.245 personer

INSTAGRAM
30.240 følgere

Normalpris: 10.000 kr
Kampagnens samlede rækkevidde:
34.485 unikke personer

KAMPAGNEFORLØB
En god kørepose er essentiel for mødre. Denne kørepose har flere funktioner, der
gør det nemmere for mor lægge sit barn til lur i barnevognen. Mor skal ikke
bekymre sig om barnet fryser eller sveder i køreposen, da posen kan regulere
efter barnets temperatur, så den er stabil. De syv mødre der var med i
kampagnen, gav alle individuelle og ærlige meninger om køreposen. Mødrene har
flittigt delt deres begejstring over køreposen, og udgivelserne har fået god
respons fra følgerne, som har interageret og stillet spørgsmål til posen og dens
funktion samt sted, den kan købes, hvilket har givet troværdig omtale.

+ gaver til 7 influencere

*Voksi fik et introduktionstilbud

EKSPONERING
Mødrene fik ikke betaling for deres medvirken i kampagnen, men fik lov at
beholde køreposen, der koster 999 kr. Mødrene skulle hver især udarbejde:
Hvis de havde en blog: 1 blogindlæg + 1 Instagramopslag
Hvis de ikke havde en blog: 2 Instagramopslag
Tre af mødrene skulle desuden lave en grundig anmeldelse til MomsterTest.dk
I den oprindelige aftale var influencerne estimeret til at have en samlet
rækkevidde på cirka 33.000 unikke personer. Under kampagnen udviklede
følgertallet sig til over 34.000.

Udpluk af influencernes udgivelser
Det er generelt værd at bemærke følgende:
- selvom der ikke blev klikket, liket eller interageret med udgivelserne, kan eksponeringen af opslagene stadig have været effektivt. Ikke alle læsere og følgere efterlader digitale
fodspor, men kan blive influeret af kampagnen.
- der er mulighed for cross followers, da influencerne tilhører samme segement, hvilket kan anskues positivt, da digital marketing er stærkest, når en ønsket målgruppe eksponeres for
samme produkt/event flere gange af flere influencere indenfor den samme periode - især hvis udgivelserne er grundige og troværdige.
- alle opslag vil vedvarende generere trafik og interaktion, da udgivelserne ikke må slettes inden for 6 mdr. Så eksponeringstallet vil med tiden vokse.
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CASE: GYLDENDAL
10 influencere i kampagnen

21 udgivelser
BLOGINDLÆG: 6
VISNINGER LÆSERE VISNINGSRATE
407

ISABELLA

MICHALA

SARAH

MALENE

MASCHA

DEA

GITTE

SABRINA

5.060

27,84%

CILLE

STINE

INSTAGRAMOPSLAG: 15
FØLGERE
27.810

LIKES+KOMMENTARER

ENG. RATE

1.312

4,20%
Højeste eng rate: 11,35%

BLOG
5.060 personer

INSTAGRAM
27.810 følgere

Normalpris: 10.000 kr
Kampagnens samlede rækkevidde:
32.870 unikke personer

KAMPAGNEFORLØB
Christian Bitz bog blev sendt til mødrerne inden den udkom i butikkerne.
10 mødre fra hele Danmark fik tilsendt bogen fra Gyldendal inden, den blev
udgivet i butikkerne for at kunne

De 10 mødre fik ikke betaling for deres medvirken i kampagnen, men fik tilsendt
en gratis bog. Mødrene skulle hver især udarbejde:
Hvis de havde en blog: 1 blogindlæg + 1 Instagramopslag
Hvis de ikke havde en blog: 2 Instagramopslag
Tre af mødrene skulle desuden lave en grundig anmeldelse til MomsterTest.dk

Udpluk af influencernes udgivelser

+ gaver til 10 influencere

*Gyldendal fik et introduktionstilbud

EKSPONERING
De mange udgivelser kom ud til mere end 32.800 personer. Det er værd at
bemærke følgende:
- selvom der ikke blev klikket, liket eller interageret med udgivelserne, kan
eksponeringen af opslagene stadig have været effektivt. Ikke alle læsere og
følgere efterlader digitale fodspor, men kan blive influeret af kampagnen.
- der er mulighed for cross followers, da influencerne tilhører samme segement,
hvilket kan anskues positivt, da digital marketing er stærkest, når en ønsket
målgruppe eksponeres for samme produkt/event flere gange af flere influencere
indenfor den samme periode - især hvis udgivelserne er grundige og troværdige.
- alle opslag vil vedvarende generere trafik og interaktion, da udgivelserne ikke
må slettes inden for 6 mdr. Så eksponeringstallet vil med tiden vokse.
- i den oprindelige aftale havde influencerne en estimeret rækkevidde på cirka
30.800 unikke personer. Under kampagnen udviklede følgertallet sig til cirka
52.800, altså 2.000 flere end estimeret.

