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FIGUR 2: FORDELING AF ANNONCER PÅ DBA.DK MELLEM IKEA OG PRIMÆRE KONKURRENTER I 
DANMARK 



DBA STRATEGISK MATCH PARAMETRE

DBA er den største, mest kendte og anerkendte gensalgsplatform i Danmark.

DBA havde på daværende tidspunkt over 16.000 brugte IKEA-møbler til salg. Det er 
markant flere end noget andet enkeltstående brand på platformen.

DBA står generelt for gensalg af brugte produkter og er dermed en troværdig 
facilitator for bæredygtig levevis, hvilket strategisk flugtede fordelagtigt med IKEAs 
‘Enabler’ rolle.

DBA er udelukkende en digital platform, hvormed aktiviteten og samarbejdet med 
lethed kunne trackes ift. performance og gensidig værdi mellem de to parter.

FIGUR 3: OVERBLIK OVER STRATEGISKE DRIVERS FOR SAMARBEJDET MED DBA



DBA MATCH PARAMETRE IFT. MÅLSÆTNINGER

Et unikt og opsigtsvækkende samarbejde mellem to velkendte brands med et 
markant budskab, dannede grobund for PR- og nyhedsomtale.

At der er over 16.000 IKEA-møbler til salg på dba.dk er et bevis på IKEAs 
holdbarhed, kvalitet og dermed bæredygtige produkter. 

At IKEA på årets største kommercielle handelsdag tør henvise til dba.dk fremfor 
egne nye produkter, er ikke bare en modig handling, men også et bevis på, at IKEA 
tænker bæredygtigt til fordel for eksempelvis miljø og klima.

At IKEA på årets største kommercielle handelsdag tør henvise til dba.dk er bevis på, 
at IKEA tager deres ‘Enabler’-rolle seriøst og ønsker at inspirere forbrugerne til at 
leve og agere mere bæredygtigt.

FIGUR 4: OVERBLIK OVER STRATEGISKE DRIVERS FOR SAMARBEJDET MED DBA I RELATION TIL 
KAMPAGENS MÅLSÆTNINGER.



FIGUR 5: KAMPAGNENS KOMMUNIKATIONSFLOW OG DESTINATIONER.
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FIGUR 6: KAMPAGNEFASER, AKTIVITETER OG TIMING
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FIGUR 7: REVIDEREDE KPI BASERET PÅ DET STRATEGISKE OG KREATIVE KAMPAGNEARBEJDE
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MÅLEENDHED RESULTAT

+49 i GNS. PR-score hvilket defines som en overvejende 
positiv vinkling af budskabet. (kilde: infomedia)

3,5 mio. i samlet PR reach på tværs af TV og trykte 
medier inkl. 3 TV-indslag og 42 artikler. TV-
eksponeringen foregik på landsdækkende kanaler i 
primetime via DR’s Aftenshowet og TV2 Nyhederne.
Kampagnen blev ligeledes delt helt uopfordret af 16 
influencers via de sociale medier med en samlet 
følgerskare på over 220.000 brugere.

Samlet estimeres omtalen af kampagnen til en værdi af 
over 2.1 mio. kroner.

24% stigning image måling blandt den samlede danske 
befolkning (score inden kampagne: 25% vs. score i 
månederne efter kampagne: 31%). Blandt Ikeas tre kerne-
segmenter; ’Likely to keep’, ’Retain’ & Acquire steg 
samme score med 34% (fra 29% til 39%)

8.600.000+ visninger på tværs af de digitale kanaler -
social media og display annonceringer

2,11% totalt engagement på tværs af kampagne på 
sociale medier (Facebook & Instagram).  

109 indeks sammenlignet med Black Friday ugen 
2018.

40.000 besøgende fra ikea.dk og de øvrige digitale 
kanaler – social media og display annonceringer. Heri 
formåede bannere på ikea.dk at genere en CTR på op 
til 9%, hvilket er 500% over IKEAs egen benchmark.

På dba.dk generede kampagnen ligeledes et 
ekstraordinært engagement i form af søgninger på 
’Ikea’, som i kampagneugen næsten oplevede en ni-
dobling sammenlignet med ugen forinden.

170 indeks i online salg på Black Friday sammenlignet 
med Black Friday i 2018.  Bag dette lå også en 
stigning i den online konverteringsrate, som 
performede i indeks 168 sammenlignet med samme 
dag sidste år.

Salget for hele Black Friday ugen lå ligeledes 
betydeligt over 2018 resultatet i indeks 138.

Den gennemsnitlige ordreværdi på Black Friday lå 12% 
(607 DKK) over gennemsnittet for året og dagen var 
den bedste online dag for Ikea Danmark nogensinde.

99 indeks i butikssalg på Black Friday i 2019 
sammenlignet med Black Friday 2018.
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CASEBILLEDE 1: EKSEMPEL PÅ ANNONCER FRA IKEAS BLACK FRIDAY (RE-SALE) KAMPAGNE.



CASEBILLEDE 2: EKSEMPEL PÅ EKSEKVERING I DIGITALE BETALTE KANALER (FACEBOOK OG DISPLAY / 
BANNER).



CASEBILLEDE 3: EKSEMPEL PÅ TAKE-OVER BANNER PÅ DBA.DK.



CASEBILLEDE 4: POP-UP OVERLAY PÅ IKEA.DK’S HJEMMESIDE UNDER BLACK FRIDAY. 




