Kampagneevaluering af TV-annoncering hos TV 2

HVEM ER ANODYNE?
Anodyne® sælger holdningskorrigerende tøj.
Teknologien er godkendt af fysioterapeuter til bla. at korrigere
muskelfunktionen, forbedre blodcirkulationen samt lindre smerter og
spændinger.
Anodyne er til stede i Danmark og 10 andre europæiske lande, og driver
udelukkende
salg fra deres web-shop.

Iværksætterne bag Anodyne.dk - Kenneth og Mia - er født digitale og
ved fra tidligere jobs alt om online-markedsføring. Alligevel har de
kunnet se et potentiale i TV 2’s store reach og muligheden for at nå helt
nye kundegrupper. Over 1 mio. danskere har problemer med ryg og læn,
så med TV kunne de ramme en umiddelbar købsrespons og dels via
retargerting få opfølgende digital dialog med masser af potentielle
kunder. Og den digitale rejse slutter aldrig.

HISTORIEN BAG

Strategi

Marketing-kanaler

• Anodyne® er stadig et
relativt nyt produkt på
markedet og har brug for
at opbygge brand
awareness.

• Anodyne har fokuseret
deres annoncering på tv i
to udvalgte sæsonbursts.

• Udover at opbygge
kendskab og
genkendelighed skulle
annoncering drive trafik til
web-shoppen.

• Derudover har Anodyne
suppleret med pre-roll og
display annoncering på
tv2.dk

Effekt
• Særligt tv-annonceringen
havde positiv effekt på
antallet af besøg på
Anodynes hjemmeside og
var en key driver til
omsætningen i 2016/2017

TV VIRKER FOR ANODYNE
Direkte sammenhæng mellem tv-eksponeringer og sessioner på Anodynes
hjemmeside
PR-artikel om Anodyne
2.500

Udover at TV har skabt volumen i salget, så har TV
også en brandingeffekt, der har betydet et højt
niveau af nye leads, som Anodyne har kunnet
arbejde med efterfølgende.
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TV eksponeringer
Kilde: Google Analytics/Gallup TV-Meter/libl
Periode: 010916-011017

Sessions

Antal sessioner

Antal eksponeringer

Sommerkampagnen 2017 formåede at aktivere en
notorisk svag periode for Anodyne og generede trafik
på deres site.

9.000

TV VIRKER FOR ANODYNE

Langvarig effekt af TV-annoncering.
Selvom julekampagnen sluttede i december 2016 fortsatte
salget ind i 2017 og Anodyne måtte melde udsolgt.
TV-annoncering har drevet salg.
Marketingindsatsen i 2017 var afgørende for at Anodyne
forventer at omsætte for +20 mio i 2017. Til
sammenligning omsatte de for 9,5 millioner i 2016.

HVAD SIGER ANODYNE?
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