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Cinema NR. 1 
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Kampagne 1 – cinema  

• Kampagne 1 består af en cinema reklame. 
Hovedsageligt er den ikke – kommerciel idet, 
der bliver vist billeder fra alle 
hovedattraktioner, og der bliver ikke 
reklameret med priser eller tilbud på rejser. 

• Det kommercielle indhold udgør en lille del, 
idet der kort bliver sagt, at man kan booke sin 
rejse på Stenaline.se og hjemmesiden bliver 
vist kort i højre hjørne i sidste del af filmen. 

• Det vurderes derfor at det ikke-kommercielle 
indhold udgør 95% og det kommercielle 
indhold udgør 5%.  
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Brochure 

                   Brochure, der husstandsomdeles. 

NR. 3 
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Front page 

Stena Line Resort + Happy Pass Accomodation 

LEGOLAND Lalandia Givskud zoo 

Cities 
Back page 



Kampagne 3 – brochure (ny tekst) 

• Kampagnen består af en brochure med 14 
sider. 3 af siderne er trykt med et key 
visual og oplevelseskortet, en side med 
resortet og en side med by og natur i 
Region Syddanmark. 

• Fordelingen er på 5 sider, som er ikke-
kommercielle og 9 sider, der er 
kommercielle. 

• 37,5 % er således ikke-kommercielt og 62,5 
% er kommercielt. 

Kampagnens opbygning: 
• Side 1: Key visual 
• Side 2: Beskrivelse af Legoland 

Billund Resort 
• Side 3: Reklame for Stena Line 
• Side 4-5: Billede af oplevelseskortet 

samt beskrivelse af resortet 
• Side 6-12: Kort over attraktionerne 

samt beskrivelser af dem 
• Side 13: Beskrivelse af 

omgivelserne + Happy Pass, samt 
billeder 

• Side 14: Reklame for Legoland og 
Stena Line. 
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Online banners NR. 4 
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Kampagne 4 – Online banners 

• Kampagnen består af 7 typer af bannere som er 
forskellige i størrelsen. Nogle er identiske i 
motiv.  

• Banner 1 viser key visual og et lille Stena Line 
logo i højre hjørne. Dette vurderes som 70% 
ikke-kommercielt og 30% kommercielt.  

• Banner 2, 4, 5, 6 og 7 viser key visual på ¾ af 
banneret. Den resterende ¼ er kommerciel, idet 
den viser en Stena Line reklame og henviser til 
Stena Lines hjemmeside, hvor man kan booke 
sin rejse. 

• Banner 3 viser key visual  på  ¾ af banneret. Det 
resterende er kommercielt, idet den viser at 
man kan spare 20% på færgerejsen.  

• På baggrund heraf vurderes det at 52,5% af 
kampagnen er ikke-kommercielt og 47,5% 
kommercielt.  
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 Facebook banner NR. 5 
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Kampagne 5 – Facebook banner 

• Kampagnen bruger Key visual på 5/6 af 
banneret. 1/6 er reklame for Stena Line, som 
henviser til Stena Lines hjemmeside, hvor man 
kan booke sin rejse.  

• Det vurderes heraf at at 58% er ikke-kommerciel 
og 42% er kommerciel.  
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Kampagne 5 – effektmåling 

Kampagneinvestering 
107.394 

Visninger 
21.479 

Omk. per visning 
5,00 

Kendskab 
21.478,84 

Omk. per kendskab 
5,00 

Præference 
3.221,83 

Omk. per præference 
33,33 

Påvirkede rejsebeslutninger 
418,84 

Omk. per påvirket rejsebeslutning 
256,41 
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 Play ad NR. 6 
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1st. view Resort Lalandia Givskud LEGOLAND How to get there 

Click on map 



Kampagne 6 – Play ad 

• Kampagnens forside viser Key visual på 10% af 
siden, og er vurderet til 70% ikke-kommerciel og 
30% kommerciel. 70% af siden er ikke 
kommerciel idet, den viser billeder fra de 
forskellige attraktioner og henviser til, hvor man 
kan læse mere om dem. De sidste 20% af siden 
er kommerciel, idet den viser Stena Lines logo 
og at man kan spare 20% på rejsen ved at booke 
via Stena Lines hjemmeside.  

• Det vurderes heraf at 71% af siden er ikke-
kommerciel og 29% er kommerciel. 
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Kampagne 6 – effektmåling 

Kampagneinvestering 
710.943 

Visninger 
27.726.770 

Omk. per visning 
0,03 

Kendskab 
2.772.677 

Omk. per kendskab 
0 

Præference 
138.634 

Omk. per præference 
5 

Påvirkede rejsebeslutninger 
2.773 

Omk. per påvirket rejsebeslutning 
256 

13 


