UNIKKE KVALITETER
Du kan have nok så meget behov for at springe
direkte til ”køb 2 få 3” i din annoncering, men
hvis kunderne ikke er klar, virker det ikke.
Forstå markedsføringsprocessen og bliv helt klar
i spyttet på dine unikke kvaliteter.

BIS Media har bidraget til materialet.

Inden du overhovedet begynder at overveje at annoncere, skal du spørge
dig selv, hvad du vil have ud af din annoncering.
Når du kender svaret, har du taget det første vigtige skridt på vej mod dit
mål.
Vi kan have nok så meget behov for at springe direkte til købsdelen i vores
annoncering, men hvis kunderne ikke er klar, kommer vi ikke til at lykkes.
Bevidstheden om, hvor din virksomhed er ”henne”, er afgørende for, at
du skaber det rigtige indhold i din annoncering.

VIGTIGE TRIN I MARKEDSFØRINGSPROCESSEN

Viden om og forståelsen af hvor du er, hvor du gerne vil hen og hvad der
skal til, har stor betydning for, hvad du får ud af dine markedsføringskroner.
Hvis du lige har åbnet en butik eller har fået et nyt produkt, skal du bruge
kendskab.
Kendskab er dog ofte ikke nok til at få kunder i butikken. Du har måske
brug for at fortælle, hvad der er specielt ved din virksomhed eller dit produkt – og du har brug for at skille dig ud fra dine konkurrenter. Til det skal
du bruge kvalificeret kendskab.

KVALIFICERET
KENDSKAB

KENDSKAB
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KØB

KØBS INTENTION

PRÆFERENCE/
LOYALITET

Nogle gange har vi behov for at minde vores kunder om, at vi er der og
få dem til at overveje at bruge os. Til det skal vi bruge købsintention. Du
kender godt annoncerne ”Køb 3 betal for 2”, åbent hus, ja tak-kampagner,
Facebook-konkurrencer mm.

Som ny virksomhed begynder du altså med at opbygge et kendskab.
Derefter fortæller du, hvorfor de skal vælge dig. Med det på plads, kan du
motivere kunderne til at besøge din butik, webshop mm.
Er du allerede kendt, handler det i høj grad om kontinuerligt at fortælle,
hvad du ønsker at være kendt for (dine unikke kvaliteter).

Sidst men ikke mindst har du måske haft mange kunder, der har været
glade for den hjælp og service, de er blevet mødt af. Til det kan markedsføring hjælpe med at skabe præference og måske endda opnå loyalitet.
Kom godt i gang! Stil dig selv flg. spørgsmål:
Hvor godt er du kendt i dit lokalområde og af din målgruppe?
Hvad er du reelt kendt for? Hvilke kvaliteter står du for?
Er der nok som overvejer at handle hos dig? Giver du
dem gode grunde til det?
Hvad gør dig til den foretrukne leverandør, eller hvad er dit
unikke produkt, der giver dig mulighed for en stærk relation
eller opnåelse af loyalitet?
Det siger næsten sig selv:
Hvis der ikke er nok som kender dig, er det begrænset, hvor
mange der reelt vil overveje dig
Hvis kunderne ikke ved, hvad du står for, og hvorfor de skal
vælge dig, bliver det svært i et konkurrencepræget marked
Hvis du ikke bekræfter dine gode kunder i, hvorfor de skal 		
blive ved med at handle hos dig, fortsætter deres loyalitet ikke
for evigt!
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UNIKKE KVALITETER

SPECIELLE KVALITETER
(som ﬂere har)
BASALE KVALITETER
(forudsætning for eksistens)
UNIKKE KVALITETER

Unikke kvaliteter kan få stor betydning for succesen med din markedsføring. De unikke kvaliteter kan sidestilles med ”kvalificeret kendskab”.
Det er afgørende at kende dem! Kort sagt er det dine argumenter til at
tiltrække og fastholde kunderne i din markedsføring.
Det kræver lidt forklaring, og det kommer her: Sagen er, at du hver dag

sikkert har mange kunder igennem din virksomhed. Men har du tænkt på
dem, der ikke vælger at bruge dig?
Som forbruger vælger vi at handle med dem, der giver os gode grunde til
netop det. Disse grunde kalder vi kvaliteter.
Sammen med BIS Media har vi udviklet en model, der i dag rådgiver
tusindvis af små og mellemstore virksomheder til at få et større afkast
af deres markedsføring. Modellen er opdelt i 3 trin, som man skal forstå,
gennemgå og ikke mindst løbende arbejde med for din virksomhed.

liteter. Det er ikke nødvendigvis en nem opgave, men under alle omstændigheder er du startet på en rigtig god proces, hvor du har sat gode tanker
i gang. Et provokerende spørgsmål, der kan kickstarte processen kunne
være, hvorfor en kunde overhovedet skal handle hos dig!
Vores medierådgivere har fokus på ”unikke kvaliteter”. Har du brug for
hjælp, står de klar til at sætte din virksomheds unikke kvaliteter i centrum,
i al den markedsføring du laver, og på alle de platforme du benytter.

Kvaliteter kan opdeles i 3 grupper:

Basale kvaliteter

Det er kvaliteter, vi som kunder forventer, der er styr på.

Specielle kvaliteter

Her taler vi om ting, du eller dine produkter kan i din virksomhed, der
giver kunderne lidt mere end ved dine konkurrenter. Du kan som frisør
vælge at have særlige åbningstider, eller måske er du bageren, der går
100% ind for glutenfri produkter eller økologi.

Unikke kvaliteter

Unikke kvaliteter er specielle kvaliteter, vi er alene om at have i vores
marked. Det er kvaliteter, som kan være svære at kopiere. Måske har du
et bilmærke med ekstraordinær lang garanti. Dit personale har måske
mange års erfaring. Du kan have rettigheder til et produkt, som ingen andre har. Du er måske kåret til at lave Danmarks bedste bøfsandwich. Hvis
du er tydelig omkring dine unikke kvaliteter, er du for alvor i gang med at
adskille dig fra dine konkurrenter.
Du skal nu i gang med at finde lige præcis din virksomheds unikke kvaBIS Media har bidraget til materialet.
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Alle brancher undergår en løbende udvikling, og som virksomhed må
man tilpasse sig. Som bekendt er det den, der er bedst til at omstille sig,
der har størst chance for at klare konkurrencen. De kvaliteter man står
for, skal tilpasses kundernes forventninger.
Bageri-branchen har gennemgået en nærmest dramatisk udvikling de seneste 10 år. I 2005 havde vi 1200 bagerbutikker i Danmark. I 2019 var der
kun ca. 750 tilbage. Branchen blev hårdt ramt, da Bake-off blev tilgængelig
i supermarkeder, tankstationer samt kædebutikker som Lagkagehuset.
Nu stiger antallet igen, fordi branchen har tilpasset sig med høj kvalitet,
gode kundeoplevelser og opfindsomhed.

BIS Media har bidraget til materialet.

SIDE 5

Kunderne forventer mere end kaffe på kanden, god service, uforpligtende
tilbud og konkurrencedygtige priser. Konkurrencen er hård, men er du
skarp til at læse dine kunder og din konkurrenter, og er du tydelig med
dine unikke kvaliteter, har du fat i den lange ende.

Dine kvaliteter

Har du mod på at kaste dig ud i øvelsen med at finde din virksomheds
unikke kvaliteter, guider vi dig, med nedenstående skema. Det er altid
godt med et eksempel, og det skal du ikke snydes for, så lad dig gerne
inspirere af det udfyldte skema.

UDFYLD SKEMAET MED DIN FORRETNINGS KVALITETER

BASALE KVALITETER
(forudsætning for eksistens)

SPECIELLE KVALITETER
(som flere har)

UNIKKE KVALITETER
(som (næsten) kun du har)

Eksisteret i mange år

Høj kundetilfredshed

Personale med mange års erfaring

Garanti

Personale med mange års erfaring

Årets bilværksted

Høj kundetilfredshed

Årets bilværksted

Personale med mange års erfaring
Årets bilværksted

BASALE KVALITETER
(forudsætning for eksistens)
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SPECIELLE KVALITETER
(som flere har)

UNIKKE KVALITETER
(som (næsten) kun du har)

Din synlighed er vores ekspertise. Vi er i kontakt med dine kunder, for vi dækker det
meste af Danmark. Og vi gør det klogt. Uanset hvilken målgruppe du vil nå.
Uanset hvor. Og uanset hvornår. Med et mix af medier, med viden om forbrugeren
og med Danmarks dejligste medierådgivere er vi i stand til at tilbyde dig den helt
rigtige eksponering af dine kommercielle budskaber.

Kontakt os i dag

på 66 12 12 12 eller på markedsfoering@jfmedier.dk og få din lokale medierådgiver
til at hjælpe med din egen effektive markedsføringsplan helt gratis!
Du kan også booke et møde
og fange dine kunders opmærksomhed HER

