
walter & alma
HISTORIEN OM HVORDAN EN FILM OM ET MARSVIN SLOG ALLE 
SALGSREKORDER AF OFFICE 365 FOR MICROSOFT.

Det er en kæmpe udfordring at sælge et produkt, der er så uhåndgribeligt og komplekst som O ce 365 og samtidig 
kan umanerlig mange ting. Microsoft har i mange år solgt O ce 365 som det ultimative samarbejdsværktøj – vi valgte 
derfor at lave en kampagne der beviste det.

HHvad er mere komplekst end at lave en spillelm? Filmproduktion er den ultimative logistiske udfordring, hvor der ofte 
er ere hundrede mennesker involveret, hvilket stiller holdet på en utrolig samarbejdsprøve. Det var derfor den perfek-
te udfordring. Vi startede med at kontakte den prisvindende dramatiker Thomas Levin, og spurgte ham om han havde 
mod på at skrive og instruere sin allerførste lm. Han k 100% kreativ frihed. Det eneste krav var at O ce 365 skulle 
bruges i alle dele af planlægningen og produktionen af lmen. En lm fri for product-placement og kommercielle bud-
skskaber. Resultatet blev en 30 min. lang kortlm - Walter & Alma, hvor Kim Bodnia og Frida Luna Roswall Mattsson 
danner et usandsynlig venskab med marsvinet Allan som omdrejningspunkt.

Filmen blev promoveret, som en rigtig lm. Trailers, lmposter, microsite og bannere på relevante medier var med til 
at opbygge interesse for lmens lancering. Traileren alene blev vist mere end 200.000 gange på YouTube. 

Efter den succesfulde lancering af lmen online og ved Det Danske Filminstitut i København blev PR, og den taktiske 
del af kampagnen skudt i gang. Behind the scenes viste hvordan lmen blev til og hvordan O ce 365 faciliterende alle 
dele af produktionen. Webisodes hvor produceren, og instruktøren fortalte om hvordan de havde brugt produktet, 
taktiske facebook ads, bannerannoncering, lmanmeldelser, interview på landsdækkende TV, artikler i relevante 
medier, samt promovering på egne kanaler var med til at skubbe projektet og salget af O ce 365 videre. Det hele kul-
minerede med lmens nominering til et ertal nationale og internationale lmfestivaler. Hvoraf én er adgangsgivende 
til til ”Oscars”. Vores bevisførelse bliver derfor stærkere dag for dag.

HVORFOR ER DENNE KAMPAGNE EN VINDER:

KAMPAGNENS FORMÅL

MÅLGRUPPEN

MÅLGRUPPEINDSIGT

TIMING OG DOSERING

STRATEGI

RESULTATER

+14.000.000 368%

Øge salget af O ce 365 ved at skabe en platform til at fortælle om O ce 365 som samarbejdsværktøj og således få 
gjort det troværdigt og relevant for målgruppen, ved på en nytænkende måde at iscenesætte O ce 365’s styrker, 
samt etablere en værdiskabende dialog med lmens publikum.

Primært - “Det kreative segment” og Mac-brugere 
Sekundært - Den brede målgruppe / O ce brugere

Walter & Alma lmen

Facebook posts

GO’ Aften Danmark

Behind the scenes

Den kreative målgruppe, er svær at nå ved traditionel markedsføring. Vi udfordrede derfor Microsoft til at tænke an-
derledes og bevæge sig udover vante rammer og nde og forløse en idé, hvor vi viste værdien af O ce 365, på en in-
teressant og engagerende måde. Vel at mærke uden at tvinge et produkt ned i halsen på målgruppen.

Iscenesætte O ce 365’s styrker, samt etablere en værdiskabende dialog med lmens publikum.
PProjektet skulle ”menneskeliggøre” Microsoft og skabe et bånd mellem de følelser folk har til lmen og dem de har til 
brandet. På den måde åbner Microsoft op for videre dialog, med lmen som omdrejningspunkt, og eventuelt salg på 
en meget ren og elegant måde, hvor brandet ikke bare beviser værdien af deres produkt, men også opnår en slags 
Brand utility – i form af underholdning. Med afsæt i lmen har vi derefter fulgt op med relevant content og taktisk 
kommunikation som viser, hvordan O ce 365 har faciliteret samarbejdet og tilblivelsen af lmen og på den måde 
sætte produktet i scene på en troværdig måde, der giver mening for forbrugerne.

Kampagnes resultater er væsentlig bedre end Microsofts gennemsnitlige kampagner og har allere-
de genereret en høj PR-værdi samt markant oversteget de opsatte kampagne-KPI’er.

IMPRESSIONS ROAS

 1 Filmen: (walterogalma.dk) 14/3/17– 30/4/17
 2 Taktisk contentspor 01/12/16-30/4/17


