
Fra Marken til Parken – Creative Effectiveness 

1.  
Kampagnens titel: Fra Marken til Parken 

Kunde: Sydbank 

Produkt: Hovedsponsoratet af DBU’s pokalturnering 

2. År shortlistet/vundet ved CCA:  
2019 

3. Executive summary 
Fra Marken til Parken er et eksempel på, hvordan man, ved at gå hånd i hånd, kan aktivere et 

sponsorat med stærkt lokal content, der måske ikke er interessant for den store befolkning, men 

ekstremt interessant ude i alle de små byer. Sydbank Pokalen bruger AI-teknologi til at filme de 

’glemte’ 99% af alle fodboldkampe, som ikke sendes på TV. Sponsoraktiveringen har både drysset 

stjernestøv ud over de alle de små hold og samtidig boostet Sydbanks forretning, hvilket en ROI på 

49:1 og et overskud på 232 millioner det første år vidner om.  

4. Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness? 

Nej 

5. Hvad var målsætningen for kampagnen? 
I starten af 2018 stod Sydbank med tre kritiske udfordringer: 

• Bankens DNA var blevet underkommunikeret i flere år, og kun 3% kunne huske, at de havde set 

en reklame fra Sydbank – det laveste af alle landets seks største banker. 

• Bankens image og kundepræference var i langsom, men støt, tilbagegang. Sydbank indtog en 8. 

plads ift. kundernes holdning til banken, viste en imageundersøgelse fra Voxmeter. Andelen af 

danskere som var enige i det empati-målende udsagn ”Sydbank er nærværende og i øjenhøjde”, 

var faldet med 11% på bare et år. 



• Bankens anbefalelsesværdighed var faldende. Sydbank var dermed gået fra en 2. til en 5. plads 

over sandsynligheden for at landets bankkunder ville anbefale banken – en ellers afgørende 

faktor for valg af ny bank, idet hver ambassadør-kunde i gennemsnit anbefaler banken 2,5 gange. 

Det havde medført faldende kundetilgang og en mindsket markedsandel, hvor Sydbank gik fra at 

have 7% af befolkningen som primære kunder til 6%. 

Udfordringen var derfor først og fremmest at bremse udviklingen - og dernæst vende den. Fremfor 

at udrulle en udelukkende salgsorienteret tilgang, skulle opgaven løses ved at behandle de 

bagvedliggende årsager; manglende brand synlighed, forbedring af bankens image som empatisk, 

nærværende og i øjenhøjde samt at styrke bankens anbefalelsesværdighed. 

På baggrund af disse udfordringer opstillede Sydbank en række målsætninger, som sponsoratet 

skulle indfri det første år: 

• KENDSKAB 
Minimum 15% af danskere skal kende til sponsoratet 
Minimum 50% uhjulpet kendskab blandt fodboldfans.  

• HOLDNING 
Genetabler holdning til banken som nærværende og i øjenhøjde: 11% forbedring.  
Etabler Sydbank som den bank, der tager det største samfundsansvar. 

• AMBASSADØRSKAB  
Bring Sydbank tilbage i top tre over mest anbefalelsesværdige banker. 

• RENTABILITET: 
Sponsoratet skal have en ROI på 1,6 

6. Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 

Sydbanks grundfortælling er en empatisk bank i øjenhøjde, med en stærk lokal forankring. Det er 

ud fra denne kernefortælling, at banken driver og udvikler sin forretning. Gennem årene har denne 

centrale, forretningsstrategiske præmis været med til at tage Sydbank fra en hovedsageligt 

Sønderjysk bank, til Danmarks fjerde største pengeinstitut.  

 

På baggrund af dette, udviklede vi det overordnede koncept for sponsoratet. ”Fra Marken til 

Parken”, som konceptet blev døbt, skulle drysse stjernestøv udover de mange småklubber og få dem 

til at føle sig som stjerner i kampen om trofæet i Danmarks traditionsrige pokalturnering. Vi ville 



hjælpe dem med at udligne forskellen mellem dem og landets tophold, så afstanden fra marken til 

Parken i København, hvor finalen spilles, forhåbentligt blev en smule mindre.  

De små hold var altså det perfekte match for Sydbanks sponsorfortælling, og ville afspejle bankens 

fokus på det lokale og at være en empatisk bank i øjenhøjde. 

Som det første i processen indså vi, at Sydbanks målsætninger ikke kunne nås med den eksisterende 

”pakke”, som man kunne gøre brug af som pokalsponsor. Redskaberne var konventionelle og 

kontaktpunkterne med fansene bygget op om simple synlighedsaktiviteter og det, som fodboldfans 

ser som invasive sponsorater, hvor sponsoren bare har betalt sig vej til rampelyset. Bannerreklamer, 

brandede nøgleringe og hoppeborge, samt billetter til udlodning og nyhedsbreve var på menuen.  

Ambitionen om at påvirke danskernes holdninger til Sydbank krævede en transformation af 

sponsoratet – fra reklamesøjletænkning til at være en medspiller. Men der var to hovedudfordringer: 

1. Størstedelen af pokalturneringen blev ikke brugt 

Den første del af turneringen, hvor de små, lokale holder fylder mest, havde fået meget lidt 

opmærksomhed og lå urørt hen. Sponsorværdien fra den eksisterende sponsorpakke kom næsten 

udelukkende fra den sidste femtedel af turneringen, hvor de store hold trådte ind i turneringen med 

Tv-stationerne i ryggen. Dette på trods af, at 95% af alle kampe i pokalturneringen spilles af små 

hold med amatørspillere (se bilag 1). 
 

Kunne vi finde en måde at aktivere den oversete del af pokalturneringen, ville vi åbne op for et 

hidtil uforløst potentiale, alt imens Sydbank naturligvis stadig ville få gavn af den sidste del af 

turneringen.  

2. Det var de forkerte, der fik opmærksomheden 

En gennemgang af talrige effektivitets-cases for sports-sponsorater støttede op om, at de bedste 

sponsorater alle har et centralt punkt tilfælles; sponsoren dedikerer ressourcer til at gøre noget godt 

for sporten, klubberne eller fansene og spiller en aktiv rolle. 

Den eksisterende sponsorpakke fokuserede nærmest udelukkende på den sidste del af turneringen, 

hvor eliten og superligaholdende dominerer listen af tilbageværende hold, og hvor Tv-stationerne 

transmitterer kampene. Med det tilgængelige budget ville det være vanskeligt at gøre en 

nævneværdig forskel for spillere og fans på superliga-niveau, som er vant til opmærksomhed og 

fine forhold. 



Det var åbenlyst, at ingen sponsor havde gjort noget for det brede Fodbolddanmark – altså dem, der 

forventede det mindst – og hvor glæden derfor ville være størst. Forholdende for de små hold forud 

for deres livs kampe mod eliten var mildest talt ikke motiverende. Slidte omklædningsrum og sure 

sokker mod spillerlounges med lægestab og ernæringseksperter - forskellen mellem seriehold og 

eliten var slående. 

Foreningslivet i dansk fodbold var et uudnyttet potentiale med langt større og bredere rækkevidde 

end eliteklubberne. Til disse kampe fulgte desuden et mere sammensat udsnit af danskerne med, når 

deres børn, mænd, koner eller venner trak i trøjen for den lokale klub. Det var derfor muligt at 

komme i kontakt med, og skabe relationer til, en heterogen gruppe, som mindede mere om 

Sydbanks kundefordeling, end man ser til en kamp med superligahold.  

7. Beskriv ideen og arbejdet som sådan – og forklar hvilke kanaler, der blev 

brugt i eksekveringen: 

Så for at gøre mest muligt for spillere og tilskuere fra landets mange små hold, undersøgte vi, hvad 

der betyder allermest for dem. Og en ting skilte sig ud: Alle fodboldspillere, uanset niveau, drømte 

om de store topbrag, fyldte tribuner, og at se sig selv score det afgørende mål på TV. 

Men under 1 % af alle fodboldkampe bliver filmet og transmitteret. Det er forbeholdt de store 

kampe med de store professionelle hold og store budgetter. Det betyder, at over 99% af alle 

vanvittige mål, lækre driblinger og kæmpe afbrændere aldrig bliver foreviget. De er ellers alle 

øjeblikke, som lever i de lokale klubhuse og overleveres som fortalte beretninger om dengang Store 

Henning sikrede videre avancement i pokalturneringen på en helflugter fra kanten af feltet, men 

som desværre siver ud i sandet med årene. Det er fortællinger som har potentialet til at skabe 

lokalsamfund, legender og allervigtigst; sammenhold. 

Derfor satte Sydbank sig for, at de resterende 99% kampe i pokalturneringen skulle filmes, og at 

spillere, kammerater, familie og resten af Danmark derved kunne se med og have noget at samles 

om.  

Det var dog usandsynligt, at Tjørring IF mod IF Lyseng nogensinde vil få tid på de store Tv-kanaler, 

som dækker turneringen. Og skulle Sydbank eller Dansk Boldspil-Union stå for at filme og sende 

kampene, ville omkostningerne blive voldsomt høje og rentabiliteten lav. Alene at sende 



filmfotografer afsted til så mange kampe var en opgave, som sponsorbudgettet umuligt kunne bære. 

Prisen udelukkende for dækning af over 400 kampe ville løbe op i mindst 9.875.000 kr. i en simpel 

version med kun et kamera - og over 22 millioner kr. inkl. klipning af kampene.  

Et innovativt AI kamera 

Kunne automation være løsningen? Tanken var, at der er rigeligt med kameraer derude, og at det er 

de menneskelige ressourcer, der koster. Så da vi fandt frem til det danske tech start-up VEO, som 

specialiserer sig i AI kameraløsninger til fodboldhold, der kan betjenes uden brug af kameramænd, 

så vi en unik mulighed i teknologien (se bilag 2).  

Veo, der egentligt er skabt som et teknisk værktøj til at optimere træningen i klubber, havde nemlig 

et uudnyttet potentiale, når det kom til at transmittere og distribuere hundredevis af kampe. En AI 

software klipper fuldautomatisk kampene til færdige udsendelser/videoer. Så med Veo så det rent 

faktisk ud til at være muligt at realisere ambitionen om at dække de resterende 99% kampe. For 

samarbejdet med Veo betød nemlig, at behovet for kameramænd, koordinatorer og indsamling af 

filer fra utallige kampe, kunne undgås.  

Denne måde at filme og transmittere fodboldkampe var aldrig set før, og gav derfor samtidig 

sponsoratet et innovativt element, som kunne skabe omtale omkring det nye sponsorat, hvilket de 

tidligere sponsoratlanceringer ikke havde formået. Et samarbejde med Veo blev indgået med 

målsætningen om at dække samtlige kampe i pokalturneringen.  

Strategien var klar: Med Veo-teknologien som primær driver, skulle vi aktivere Sydbanks 

kernefortælling igennem et sponsorat, der fik enhver spiller i pokalturneringen til at føle sig som en 

stjerne.  

Eksekveringen af sponsoratet 

Sydbank overtog pokalsponsoratet d. 1. August 2018, og en uge senere, d. 7/8 august, skulle 

strategien stå sin prøve, idet 88 hold tørnede sammen denne weekend. Ud fra en græsrodstilgang 

blev Veo-kameraer sendt ud til repræsentanter fra hver klub, som hjalp med at stille kameraet op og 

uploade kampen til Veo’s AI-drevne software.  

Engagementet fra klubberne var overvældende, og alle kampe blev optaget og uploadet. Tilgangen 

var vellykket, og siden sponsoratets start er mere end 450 kampe blevet dækket med dette set-up.  



Medieaktiveringen 

Valget faldt på en hypertargeteret social-first tilgang med Facebook og Instagram som bærende 

platforme. Der var fire primære grunde til dette: 

1. Fodboldfans ser fodbold på Facebook og Instagram: Stedet hvor fodboldfans konsumerer en stor 

del af deres daglig fodboldindhold, er på sociale medier. En international undersøgelse viste blandt 

andet, at 58% af alle fodboldinteresserede tjekker Facebook minimum en gang dagligt for 

fodboldrelateret indhold.  

2. De ideelle platforme til at skabe helte og sammenhold: Målet med sponsoratet var, at man som 

spiller ville føle sig som en stjerne. Derfor var det altafgørende at man som spiller kunne se, at hele 

lokalområdet fulgte med. Der er ingen bedre medieplatform end Facebook og Instagram til at skabe 

den effekt. 

3. Lokalområderne kunne sprede indholdet for os: Ser man en video fra pokalturneringen på 

Facebook eller Instagram hvor ens ven, søn, datter, far eller kollega medvirker, er der store chancer 

for, at man vil tagge personen eller dele indholdet. Dette betød, at vi kunne lykkes med at aktivere 

hundredevis af stykker content for et yderst begrænset mediebudget – og dermed dække hele 

Danmark lokalt. 

4. Knivskarp geografisk målretning: Med målretningsmuligheder helt ned på gadeniveau, kunne vi 

lave såkaldt geo-fencing, og dermed indramme områderne rundt om hvert enkelt klubhus, så hvert 

enkelt stykke pokalcontent ramte plet.  

Så via Sydbanks sociale kanaler blev personaliseret indhold med highlights og mål geo-targeteret 

og leveret til hvert af de lokalområder, hvor kampene var blevet spillet. Hver kamp, alle runder, hele 

sæsonen! Sydbank Pokalen skabte derved en transformation fra klassisk broadcasting af fodbold til 

Danmarks første brug af narrowcasting (se bilag 3) 

Rundt omkring i landet kunne spillere, venner og familie dagen efter se højdepunkter fra deres 

lokale helte direkte i deres feed. Og ved at aktivere disse ildsjæle, spredtes indholdet dermed i 

lokalområdet og førte til, at 95% af engagement og tid brugt med det lokale indhold blev skabt 

organisk og uden brug af annoncekroner (se bilag 4). 

Men Sydbank stoppede ikke der. Efterfølgende kunne alle fodboldelskere engagere sig, når hele 

Fodbolddanmark efter hver runde skulle give deres besyv med, når Rundes Mål blev kåret på 

Sydbanks sociale kanaler.  



For at understøtte sponsorambitionen om at gøre en forskel for foreningslivet, aktiverede Sydbank 

mange ekstra fysiske begivenheder overalt i Danmark, der blev dokumenteret og distribueret 

digitalt både nationalt og lokalt. Et - til tider overvældende - aktiverings- og eksekveringsarbejde 

blev lagt i at udforme tiltag som blandt andet: 

-Et pokal-derby-kit der nåede ud til 45 lokale kampe. Her opgraderede vi lokalbrag til topbrag 

med indmarch, bolddrenge, stemningstribuner, konfettikanoner, stadionspeakers, opgraderede 

omklædningsrum og fanzoner. 

-Aftermatch-events i lokale Sydbank filialer med mad og kamp-highlights på storskærm.  

-Klubomklædningsrum blev opgraderet med massører, forplejning, spillerkits og make-over af 

de fysiske rammer. 

-Græs fra Danmarks nationalarena ”Parken” blev gravet op og plantet hos lokale klubber.  

På den måde kunne vi understrege, hvor seriøse Sydbank var i kampen for at alle klubber skulle 

mærke, at de var en helt central del af noget ganske specielt.   

Første år med pokalsponsoratet nåede sin foreløbige kulmination under halvegen i årets pokalfinale, 

hvor vinderen af årets mål skulle kåres blandt de mange Rundes Mål-vindere, som fodboldfans 

havde stemt om i løbet af sæsonen. Foran et fyldt Parken og mere end 280.000 TV-seere gik Kevin 

Andreasen fra det jyske serie 1-hold Agerbæk/Starup IF på banen for at modtage en bronzebuste og 

hyldest for scoringen af årets mål. Et mål filmet ude på bane 5 i Agerbæk ved hjælp af Veo-

teknologi, som resten af Fodbolddanmark på normalvis var blevet snydt for.   

8. Hvad var kampagnens kreative effekt? 

Med en vifte af content fra 450 kampe og en lang række opfølgende aktiviteter har Pokal-

sponsoratet skabt en massiv kontaktflade til målgruppen. Hele 2,4 millioner danskere har brugt tid 

med indholdet på sociale medier, hvilket rækker langt ud over de 1,1 million danskere, som 

betegner sig selv som fodboldfans. Dette er opnået primært via en organisk spredning på hele 95%, 

hvilket indikerer, at familie, venner og kollegaer omkring de danske amatørspillere har involveret 

sig i sponsoratets indhold. Effekten er samtidig blevet forstørret af over 2000 presseomtaler i 

nationale, regionale og lokale medier (se bilag 5). 



Kendskab  

Engagementet har resulteret i et betydeligt kendskab til Sydbanks sponsorat af pokalturneringen. 

Efter bare et år, angiver 24% af danskerne, at de kender til Sydbank som sponsor, hvilket er 60% 

højere end forventet. I en undersøgelse fra DBU blandt danske fodboldfans, er 83,2% i stand til at 

angive Sydbank som sponsor uhjulpet – langt over ambitionen på 50%. 

Holdning og image 

En vigtig målsætning for sponsoratet var at løfte danskernes holdning til banken fordelt på to 

centrale KPI’er: Sydbank er ”nærværende og i øjenhøjde” og ”tager et samfundsansvar”. Begge 

målsætninger blev overgået allerede efter første år af sponsoratet. 

Efter et fald frem mod sponsoratets start steg holdningen til Sydbank som værende ”nærværende og 

i øjenhøjde” i løbet af første år som sponsor med 19%.  

Det har blandt andet ført til, at Sydbank i en måling fra maj 2019 topper listen over, hvilke banker, 

der ifølge danskerne, tager det største samfundsansvar.  

Er dette så udelukkende et resultat af Sydbanks pokalsponsorat? Nej, naturligvis ikke. Men en ny 

måling, efter første år som sponsor, viser, at der er tydelig og særdeles kraftig kausalitet mellem 

kendskab til sponsoratet og et løft i centrale brandparametre (se bilag 6).  

Målingen, som er foretaget blandt landets bankkunder viser, at det ikke bare er kendskabet og top-

of-mind, der er signifikant højere på Sydbank, hvis personen har kendskab til sponsoratet. Også 

centrale imageparametre på selve Sydbanks produkter og rådgivning påvirkes. Målingen viser 

blandt andet, at 21% angiver, at de er ”helt enige” i, at Sydbank har et ”godt og fair 

fordelsprogram” for deres kunder – det er 90% højere end for personer uden kendskab til 

sponsoratet.  

Ambassadørskab og præference 

Den oprindelige tilgang var, at et løft i holdningen til banken ville øge ambassadørskabet blandt 

kunder samt præferencen blandt potentielle kunder. Her, et år efter udrulningen af Sydbank 

Pokalen, er det tydeligt at se effekten. 



Ambassadørskabet blandt kunder er steget. Således har Sydbank formået at vende udviklingen. 

Sydbank var gået fra en 2. til 5. plads fra 2017 til 2018 ift. anbefalelsesværdighed blandt landets 

største banker. Omend sponsoratet ikke er i mål med at bringe Sydbank tilbage på niveauet fra 

2017, er det lykkes at vende udviklingen og bringe Sydbank tilbage i top-3 over de mest 

anbefalelsesværdige blandt landets seks største banker. 
 

Sydbanks anbefalelsesværdighed er isoleret steget med 22% fra 2018 til 2019. Og det er igen her 

tydeligt at se, at sponsoratet har været blandt de primære drivere bag den positive udvikling.  

Blandt danskere med kendskab til Sydbanks sponsorat er andelen, der ”helt sikkert” eller 

”sandsynligvis” vil anbefale Sydbank til deres netværk hele 40% højere. Ligeså vigtigt er andelen af 

ikke-kunder, der ”helt sikkert vil overveje” at skifte til Sydbank, 125% højere blandt danskere med 

sponsorkendskab.  

9. Hvilken kommerciel effekt havde kampagnen? 

Ovenstående faktorer har samlet bidraget med markant kommerciel værdiskabelse for banken. 

Kundetilgangen er steget markant fra ’18 til ’19 (hele 15%, MÅ IKKE OFFENTLIGØRES). 

Samtidig er kundefrafaldet blevet bremset og churn ligger dermed year-on-year væsentligt lavere. 

(14% lavere, MÅ IKKE OFFENTLIGØRES!) 

Sydbanks Sponsorship Evaluation model (se bilag 7) er blevet udviklet til at vurdere to primære 

forhold: hvor stor en andel af det samlede årlige resultater, der kan tilskrives sponsoratet samt den 

samlede rentabilitet for sponsoratet i form af en ROI-beregning.  

Det er værd at bemærke, at delelementet ”gennemsnitlig levetid for kunder” er blevet inkluderet i 

ROI-beregningen for at kunne indregne den samlede værdi for en kunde udover blot et enkelt 

finansielt år. (En kundes levetid hos banken er 16 år, MÅ IKKE OFFENTLIGØRES!). 

Med en kundes gennemsnitlige levetid indregnet genererer sponsoratet en ROI på 49:1, hvilket 

svarer til en nettoværdi på 232.520.000 kr. 

Se bilag 8 for samlet overblik over resultater og indfriede målsætninger.  



10. Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kommercielle 

effekt eller den forretningsmæssige udvikling? 

Det er naturligvis klart, at Dansk Banks og Nordeas dårlige sager muligvis har fungeret som vind i 

Sydbanks sejl. Vi mener dog at vi i ovenstående har bevist tydelig kausalitet mellem 

sponsorkendskab og øget præference/anbefalelsesvillighed over for Sydbank. Det er desuden også 

disse stigninger som ovenstående effektivitetsberegning udelukkende er lavet på baggrund af, 

hvorfor ubekendte faktorer er elimineret.  

11. Skubbende arbejdet til grænset for, hvordan kreativitet giver effekt for 
forretningen? 

Uden tvivl: 

90% - så mange flere danskere er tilbøjelige til at sige at Sydbank har “et fair fordelsprogram” 

såfremt de har kendskabt til sponsoratet. En sådan stigning kan virke helt vild, men stigningen er 

faktisk ikke, hvad der er det mest spektakulære. Det mest spektakulære skal findes i det faktum at vi 

på intet tidspunkt i sponsoratet har kommunikeret fordelsprogrammer, bankprodukter eller noget 

som helst andet forretningsnært.  

Det betyder, at vi med sponsoratet er lykkedes med at skabe en emotionelt spill-over effekt til 

Sydbanks bankforretning ved ikke at gå ud og være taktiske og produktnære, men i stedet gå ud og 

skabe reel værdi for de berørte af pokaltuneringen.  

Således har Sydbank med et nyt kreativt greb formået at puste nyt liv i bankens kernefortælling, 

hvilket har smittet af på resten af Sydbanks forretning, og vigtigst af alt åbnet både vores og 

kundens øjne for, i hvor høj grad et stærkt kreativt greb kan skubbe til forretningsnære parametre.  
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