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FN

De har gode verdier og gjør gode gjerningar, og 
hjelper til der det trengs. FNs klimapanel har også 
vunnet Nobels fredspris i 2007. Prisen ble delt mel-
lom panelet og USAs tidligere visepresident Al Gore. 
Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med den 
innsatsen panelet og Gore hadde gjort «for å utvikle 
og gjøre bedre kjent kunnskapen om menneskeska-
pte klimaendringer og for å skape et grunnlag for de 
tiltak som trengs for å motvirke slike endringer»
Fns kilmapanel forkortet er IPCC. IPCCs oppgave 
er objektivt og åpent å samle og vurdere det beste 
av tilgjengelig naturvitenskaplige, tekniske og sam-
funnsøkonomiske informasjon om klimaendringer. 
Panelets vurderinger er basert på arbeid utført av 
forskere og eksperter fra alle verdensdeler. IPCC 
utfører imidlertid ingen forskning selv. Vurderingene 
gjelder det fysiske grunnlaget for klimaets utvikling, 
årsakene til og potensielle effekter av kilmaendirnger, 
samt muligheter til å begrense disse effektene. 
Visjonen som FN er skapt ut ifra er «å sikre verdens-
freden», og derfor er fredsarbeid FNs største op-
pgave. I FN-pakten står det at de skal «redde kom-
mende slektsledd fra krigens svøpe.» Målet med å 
bevare verdensfreden har vært FNs sentrale mål i alle 
de årene de har eksistert. 

Strategi

Vi ønsker å informere om CO2. Vi ønsker å in-
formere folk om kva mykje CO2 utslepp vil føre til, 
og vi vil endre holdninger til personer som trur at 
CO2 berre er tull. Vi ønsker å informere om at det er 
mulighet for oss mennesker å gjere noko med kli-
maet. Vi kan bruke bilen mindre og heller begynne 
med å gå, sykle eller bruke hybridbil. På den måten 
får vi ned CO2 utsleppene og får da mindre global 
oppvarming. På den måten slepp havnivået å stige og 
vi slepp å få ulike sykdommer grunnet for dårlig luft. 
Det er en vinn-vinn situasjon. Vi redder naturen og 
beholder helsen. 

Målgruppe

Bilførere i alder av 18-25. Vi må først og fremst 
prioritere ungdommer som nettopp har fått sertifi-
katet og skal skaffe seg bil. Vi må få dem til å kjøpe 
miljøvennlege biler, istedenfor gamle biler som har 

mye eksosutslepp. Derfor må vi sikte til ungdommen. 
Sekundær målgruppen er folk som allerede har bil, 
men skal kanskje bytte bil til fordel for større fami-
lie eller mindre bil. Dette er mer i alder av 25-50 år. 
Målgruppen sikter både til kvinner og menn. 

Budskap

Hva vil du gjøre når det er ingen luft igjen? Vel, det er 
ikke så mye å gjøre då! Bruk bilen mindre! Ta steget 
videre og kjøp en miljøvennleg bil. På den måten 
forminsker vi CO2 utsleppene og vi redder naturen 
og helsen vår. Ta del i den nye moten/revolusjonen       

REDD VERDEN! REDD MENNESKEHETEN!

Oppsummering av strategien

Så det vi i FN ønsker er å informere folk om hva 
Co2 utslipp vil føre til, og at der er muligheter for å 
forhindre dette. Målgruppa vår er unge, i alderen 18-
25 år som nettopp har fått seg lappen og skal kjøpe 
bil. Ved å si at hybrid- og elbiler er den nye moten, 
det nye store, treffer vi de fleste målgrupper. De fleste 
liker eksklusivitet.

Hvis vi får flere unge og eldre til å vurdere en elbil 
eller hybridbil, eller rett å slett bruke bilen mindre 
kan store ting skje. Den sekundære målgruppa vår er 
eldre som skal bytte ut bilen/familiebilen de allerede 
har, i alderen 25-50 år. Vi vil få disse til å velge mer 
miljøvennlige alternativer som nettopp elbil og hy-
bridbil, eller å bruke bilen mindre, altså ta mer buss 
osv, planlegge å sitte på med hverandre istedenfor å 
kjøre hver sin bil til jobb/skole osv.

Vi vil begynne med plakater på busstopp, kjøpesenter 
og lignende. Deretter går vi videre på Facebook, og 
lager en konkurranse der om at de som deler sida vår 
er med i trekningen av en miljøvennlig bil. Pga. dette 
kommer vi på VGTV som reklame før nyhetene der 
begynner, og filmen kommer videre på YouTube. Da 
havner vidoen på Facebook igjen og vi opprettholder 
statusen. Dette er alle faktorer som skal hjelpe oss å 
nå fram til målgruppen. Dette er alle kanaler som når 
målgruppa på en eller annen måte.

Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO2

Innholdsliste

Om FN s. 3

Strategi s. 3

Målgruppe s. 3

Budskap s. 3

Oppsummering av strategi s. 3

Visuell fremstilling av markedsføringsstrategi s. 4

Kva forteller markedsføringsstrategien? s. 5

Markedsføringsaktiviteter og -elementer s. 5

Evaluering s. 5 - 6

Skisser av markedsføringsstategier på ulike plattformer s. 7 - 10

Bakside s. 11



Visuell fremstilling av markedsføringsstrategien

Denne grafiske framstillingen viser hvordan vi vil 
markedsføre vår ide, vårt budskap. Vi vil først beg-
ynne med plakaten. Plakaten vil påvirke folk, men 
det vil ta lengre tid å nå til store folkegrupper på 
kort tid. Derfor oppretter vi (FN) en egen Facebook 
side, hvor vi kjører på med en konkurranse. Vi leg-
ger ut bilde av plakaten og bilde må bli delt videre 
på Facebook, og de må like Facebook siden. På den 
måten får vi plakaten ut i verden til et bredt spekter 
av mennesker, og vi får stor sosial dekning ved at alle 
som deltar også liker Facebook siden. 

Etter en stund etter konkurransen vil nok flere 
glømme ut dette med mindre CO2 og konseptet, 
derfor oppretter vi ei Twitter side for å få flere til å 
bli truffet av budskapet vårt, men etter ei stund vil 
det også bli mindre aktivitet her også. Derfor vil vi 
få en liten videoreklame før kvar film som spilles på 
VGTV. På den måten får vi stor påvirkning på folket 
som er interessert i nyheter, samfunnsorienterte og 
bryr seg om samfunnet. 

Men også her vil aktiviteten bli mindre, og vi vil 
miste litt av påvirkningsgruppa. Derfor fortsetter vi 
med videoreklame på Youtube. På Youtube ferdes 
mange, mange mennesker hver dag. Hver dag blir 
det også publisert en ny film. Det er internasjonalt 
og veldig populært. Vi ville derfor ha truffet ganske 
mange mennesker med vårt budskap da, ettersom 
det er så mange personer som ser på Youtube filmer 
hver dag. 

Ettersom tida nå har gått, må vi nok en gang kjøre 
på med en Facebook konkurranse for å holde oss 
populære og for å vise at vi fortsatt må bry oss om 
naturen. Nok en gang vil flere folk bli påvirket fordi, 
flere folk har fått Facebook, flere skal ta sertifikat og 
flere skal ha seg bil, og derfor må vi kjøre på med en 
konkurranse slik at vi kan nå ut til disse personene. 

Markedsføringsaktiviteter og -elementer

Tiltak
- Vi kan reklamere for å redusere bruk av bil. (Vi kan 
reklamere for dette gjennom f.eks: plakat).
- Vi kan holde konkurranser på f.eks: facebook, da 
kunne vi gjort det slik at folk skulle dele konkurrans-
en videre på facebook til venner og bekjente hvor 
man kan vinne en hybrid bil.

Kanal
- Youtube: Youtube er et veldig populært nettsted der 
man kan se videoer. Her har vi lyst til å markedsføre 

oss en del, alternativer vi kan gjøre her er å lage vår 
egen youtube konto, vi kan også markedsføre oss ved 
å ha annonser på andre youtube videoer, da får folk 
som vil se en video se en lyn-kjapp reklame fra oss 
før filmen begynner.
- VG-tv: Her er det også en del reklame og annonser 
vi kunne tatt bruk av. En ting som er veldig bra med 
VG-tv er at det er en litt mer seriøs målgruppe her 
enn hva det normalt er på youtube. På youtube er 
målgruppen litt mer utbredt, dermed er det ikke sik-
kert at reklamen vår når frem til alle.
- Facebook: Facebook er et av verdens mest pop-
ulære nettsted og et fantastisk sted for reklame og 
markedsføring. Her kan vi markedsføre budskapet 
vårt gjennom at vi lager en egen facebookside om 
temaet plakaten presenterer. I tilegg til dette kan 
vi reklamere det på facebook. Om man er på Face-
book så vil man alltid se massevis av reklamer til 
høyre i bildet, dette er også en god plass hvor vi kan 
markedsføre oss.
- Twitter: Twitter er et sted hvor mange kjendiser 
blogger osv, her kan vi benytte oss av kjendisknepet 
og drive litt skjult reklame. Man kan få kjendiser til 
å skrive en kort twitter-melding hvor de nevner oss, 
eller støtter vår sak. Når folk hører det fra kjendiser 
de ser opp til kan de fort bli påvirket og begynne å 
støtte vår sak.

Evaluering

Positive og negative sider ved markedsføringsstrat-
egien
Positive: Alt utenom plakatene utspiller seg i de nye, 
hurtigvoksende mediene. Lette å legge merke til når 
veldig mange bruker mobiltelefon og data til å surfe 
nesten hverdag. Begynner på Facebook og ender 
mest sannsynlig tilbake på Facebook senere pga 
videodeling fra YouTube. Internettreklame kan ses av 
alle.

Det er billig å markedsføre på internett. Tradisjonelle 
medier er dyre!

Negative: De som ikke bruker internett kan bli ute-
latt hvis de ikke ser plakatene. Det kan for noen bli 
oppfattet som spam eller meningsløst på internett. 
Plakatene blir bare sett av lokale.

Nye medier vs. tradisjonelle medier
Nye medier ved bruken av internett og sosiale medi-
er har ført til økt produktsalg, som øker til økt prof-
itt. Dersom du bruker internett og f.eks. Facebook til 
å markedsføre deg selv vil dette føre til økt påvirkn-



ing hos folk. Du vil treffe målgrupper internasjonalt 
istedenfor lokal/nasjonalt. Dersom en bruker tradis-
jonelle medier slik som ved bruken av flyveblader, 
brosjyrer, salgsmenn og reklame i den lokale avisa, 
vil dette fører til høge utgifter og mindre salg. Dette 
er fordi en kun treffer på målgruppa som er lokalt. 
Dersom en bruker internett og sosiale medier vil 
ikke dette koste så mye. En slepper å betale for å ha 
annonse i avis, flyveblad og brosjyrer. Her starter en 
sitt eget nettsted og selger produkter fra der.  Med det 
vil vi tjene mer enn ved å bruke penger på reklame 
i aviser, flyveblader og slikt. En får også da kunder 
over hele jorden, ettersom alle har tilgang til nett-
siden. På denne måten kan en utvide konseptet sitt 
og tjene inn enda mer penger. 

Så de nye mediene er bedre å satse på ettersom ei 
får mer sosial dekning, og en treffer en større mål-
gruppe. Tradisjonelle medier treffer kun lokal befolk-
ningen, fører til store utgifter og mindre inntekter. 
En får lite kunder og må betale for utgifter av flyve-
blader, brosjyrer og salgsmenn.
Et prakt eksempel på å forklare nye medier vs. tradis-
jonelle medier er denne Youtube filmen her:
https://www.youtube.com/watch?v=d4aijRJFOq4 
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