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Denne kommunikationsplan vil give et indblik i 
arbejdet med bandet Summits kommunikation og 
branding. Den er udarbejdet med det formål at 
give et klart billede af hvordan Summit på bedste vis 
kommunikerer deres budskab og brand ud til deres 
målgruppe og derigennem kan øge deres omtale 
og omsætning med henblik på flere bookinger og 
koncertgængere.

Underspørgsmål
• Hvad er Summits primære og sekundære 

målgruppe?
• Hvordan kommunikeres Summits budskab bedst 

til målgruppen?
• Hvilke medier skal der i brug?
• Hvordan skal Summits brand, message og 

budskab implementeres i disse medier?

INTRODUKTION

PROBLEM-
FORMULERING
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Hvordan 
kan Summit 
på bedste 
vis brande 
sig selv?
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Markedsdefinition
Dertil formuleres markedsdefinitionen således 
(Andersen, 2016, s. 396):

Progressiv rock: personer i Danmark der er 
interesseret i progressiv rock.

Markedsanalyse
Dertil er der udarbejdet et udkast til en mindre 
analyse af markedet (Andersen, 2016, s. 108).

Analysens overordnede formål
At få indblik i det marked Summit er en del af, bl.a. 
med henblik på brugerne.

SMP
Til identificering af målgruppen er der foretaget 
en mindre SMP-analyse (Andersen, 2016, s. 391). Analysen 
vil være præget af en overordnet tilgang og 
besvarelse grundet manglende tid og ressourcer. 
Der vil være et fokus på nogle dele frem for andre, 
og enkelte dele er fravalgt grundet manglende 
relevans.

Segmentering
Som det første blev der foretaget en 
segmentering, herunder fastlæggelse af Summits 
konsumentenheder inddelt i primære og 
sekundære brugere (Andersen, 2016, s. 393-395).

Konsumentenheder
Primære brugere: fans/folk der går til progressiv 
rockkoncerter.

Sekundære brugere: generelt musikinteresserede, 
folk der gerne vil være del af et fællesskab herunder 
mødes med folk med samme interesser til koncerter 
o.lign.

IDENTIFICERING AF MÅLGRUPPE

lcbn
Anvend B2C segmenteringskriterier givetfra litteraturen og SMP metoden. dvs faglige begreber - geografisk, demografisk, psykografisk etc.



Problemformulering

Analysespørgsmål
• Hvor ofte går respondenterne til koncerter?
• På hvilke grundlag vælger respondenterne en 

koncert?
• Hvor stor en del af hverdagen er progressiv 

rock (fx. lytter til det hver dag, lytter til det 
på flere medier, indflydelse på smag, tøj, 
udseende o.lign.)

• Hvordan er sammenhængen mellem 
ovennævnte svar og respondenternes 
baggrund (alder, køn, bopæl, erhverv)?

Hypoteser
• Progressiv rocks og Summits publikum er meget 

bredt i forhold til køn, alder, erhverv o.lign.
• Blandt koncertgængerne er der en interesse 

inden for flere musikgenre.
• Koncertgængerne vælger ikke specifikt ud fra 

bands men for oplevelsen.

Hvad
kendetegner 
Summits 
målgruppe 
og deres 
koncertvaner?

5
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Validitet
Validitet handler om hvor høj en grad af gyldighed 
en analyse og dens resultater kan tillægges. Altså 
måles der det der ønskes at måles (Andersen, 2016, s. 113).
Dertil findes fire typer af validitet: statistisk-, 
begrebs-, intern og eksterne validitet (Andersen, 2016, s. 

114).

Med henblik på statistisk validitet er det med 
henblik på emnet den korrekte indsamlingsmetode, 
der er gjort brug af, nemlig interview med bl.a. 
Summit og Kansas City. Dog ville det have været 
væsentligt med mere dybdegående interviews 
med målgruppen. Derudover ville nogle mere 
hårde data indsamlet via f.eks. survey, hvor 
respondenterne var Summits målgruppe, have 
været en stor hjælp og bidraget til en højere 
validitet.

De samme faktorer gælder for begrebsvaliditeten. 
Dog er der gennem interviews og desk research 
blevet anvendt præcise definitioner af ord og 
begreber, hvilket har sørget for et nogenlunde 
grundlag for den videre proces.

Med henblik på intern validitet er der blevet 

minimeret frafald i analysen så godt som muligt. 
Interviewet med Jeppe Birkebæk Truelsen fra 
Summit var under ok forhold, hvor der var en 
mindre del af eksterne faktorer der kunne påvirke 
resultatet.

Med henblik på eksterne validitet kan der ikke 
foretages en generalisering af resultaterne. Analysen 
er ikke repræsentativ, grundet det manglende antal 
af respondenter.

Dertil må det erkendes at grundet manglende tid 
og ressourcer, er validiteten af denne analyse ikke 
høj.

Reliabilitet
Reliabilitet handler om, hvor stor en grad 
pålidelighed analysen samt resultater kan tillægges. 
Det handler om hvis den samme metode anvendes 
ville den så påvise de samme resultater og 
sammenhænge. Dertil findes to typer af reliabilitet: 
dataindsamlingen og databehandlingen (Andersen, 

2016, s. 114).

Ved dataindsamlingen var der en vis form for 
kontrol over proceduren. Respondenterne blev 

lcbn
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Ok - I er opmærksomme på research begrænsningerne
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Analyseresultater
Researchresultater af at finde i bilag 1, 2 og 3 (s. 23-32). 
Disse ligger til grund for den videre proces.

Segmentkriterier
Derefter er der blevet opstillet overordnede 
segmentkriterier indenfor alle områder, da det 
i denne sammenhæng giver et klart billeder af 
segmenterne (Andersen, 2016, s. 399-406).

spurgt i forhold til den fastlagte plan.
Databehandlingen bestod af en nedskrivning af 
respondent besvarelser og dernæst behandling af 
disse i forhold til udarbejdelsen af målgruppevalg 
og personas med henblik på bl.a. behov, 
kendetegn, adfærd, livsstil o.lign.. Dog blev der 
ikke opstillet kontrolrutiner eller lignende, da 
resultaterne var få og dermed overskuelige at 
behandle.

Dertil må det erkendes at reliabiliteten ikke er 
ganske stor. Dog under disse forhold og med 
henblik på metoden, vil der være en sandsynlighed 
for at en gentagelse af disse vil give de samme 
resultater.

Analysetype
Typen af analyse er eksplorativ, da den er 
udforskende og hovedsagelig kvalitativ. Derudover 
er en stor del af analysen desk research, dermed 
analyse af sekundær data. Den minimale del af field 
research, der er foretaget er uformelle samtaler bl.a. 
med Summits bassist Jeppe Birkebæk Truelsen og 
Kansas City (Andersen, 2016, s. 118). Dette er ikke optimalt, 
men i denne sammenhæng er det tilstrækkeligt for 
at opnå de ønskede resultater.

HOVEDKRITERIER

Geografiske

Demografiske

Psykografiske

Teknografiske

Adfærdsmæssige

Fra Danmark
Fra Fyn
Fra Odense

Begge køn - hovedsageligt mænd
Alderen 17-30+
Alle former for beskæftigelse
Både ‘høje’ og ‘lave’ i samfundet
Civilstatus: single, i forhold, gift, skilt

Hører rock 
Hører radio - rockkanaler

Anvender PC og Smartphone
Anvender internettet til bl.a. at finde 
koncerter og holde øje med events
Middel brug af sociale medier

Loyale i forhold til koncerter 
og køb af album

SEGMENTKRITERIER

lcbn
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Ud fra segmenterne er der blevet udvalgt to 
målgrupper. Hertil er målgrupperne blevet 
defineret ud fra de to overordnede områder; 
et yngre segment og et ældre segment. 
Målgruppernes detaljer er at finde under personas 
(s. 10-11).

Målgruppestrategi
Der findes fire former målgruppestrategier: 
udifferentieret, differentieret, koncentreret og One-
to-One markedsføring (Andersen, 2016, s. 411-412).

Hertil er der valgt en udifferentieret markedsføring, 
da det valgte marketingmix benyttes ens til hele 
markedet og segmenterne.

Positionering
Den sidste del af SMP-analysen indebærer en 
positionering. Hertil er der udarbejdet et Position 
Map, som kan ses på følgende side (Marketing Teacher n. 

d.).

Segmenter
Baseret på de opstillede kriterier er 
konsumentenhederne blevet inddelt i segmenter 
(Andersen, 2016, s. 497). Dertil er der en opdeling i fire 
segmenter fordelt på to overordnede områder 
baseret på alder:

Målgruppevalg
Ved udvælgelsen af målgruppen blev segmenterne 
vurderet. Dertil ville der med fordel kunne foretages 
en gennemgang af SMUK-modellen i forhold til 
de fire segmenter (Andersen, 2016, s. 409). Dog baseret 
på den lille mængde data, der har været muligt at 
indsamle, er dette ikke blevet foretaget.

“DEN ROCKINTERESSEREDE”
17-25 år
Specifik præference indenfor musik, 
bl.a. alternativ rock, progressiv rock, 
metal
Gængse koncertgængere
Under middel brug af sociale medier

“DEN MAINSTREAM”
17-25 år
Ikke specifik præference indenfor 
musik - mindre rock interesserede end 
Den rockinteresserede, kan derimod 
lide mange genrer
Kan lide sociale events og koncerter
Stort brug af sociale medier

“SELSKABSPAPEGØJEN”
30+ år
Søger underholdning i form af kon-
certer, events og arrangementer
Ikke specifik præference inden for 
musik
Middel brug af sociale medier

“ROCK-ENTUSIASTEN” 
35+ år
Rockinteresserede
Gængse koncertgængere
Under middel/middel brug af sociale 
medier

lcbn
Godt at give dem overskrifter:-)

lcbn
Hvorfor?
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Summit

Deerborn

Hauii

The Caliber Arts
The End of Rosaline

Midlands

Dirty Old Town Grusom

Halcyon Hope

HØJ INNOVATION

LAV INNOVATION

LAV 
POPULARITET

HØJ 
POPULARITET

Baseret på Tinderbox band battle (Tinderbox, 2017).

lcbn


lcbn
Forklar gerne de to akser. Ellers rigtigt godt oveblik:-)

lcbn
Uddyb gerne: Kan "produktet" rykke sig? og hvorhen? 

lcbn
Det kommer på næste side- OK!



Innovation er valgt med henblik på innovation inden 
for musik og bandsammensætning. Der kigges på 
hvor nyskabende de forskellige bands er inden for 
musikken generelt og deres genre.

Popularitet er målt igennem facebook. Dette kan 
siges at være en overfladisk tilgang, men facebook 
er en etableret del af de fleste danskers hverdag 
og giver et godt incitament med henblik på de 
udvalgte upcoming bands popularitet, rækkevidde 
og potentiale. De forskellige bands facebooksider 
er at finde i litteraturlisten (s. 21).

Dertil kan bør der være en fastlæggelse af 
positionsplatforme baseret på f.eks. USP samt en 
fastlæggelse af marketingmix. Dog vil disse dele 
blive gennemgået senere (s. 13).

Personas
For bedre at kunne sætte ansigt på målgruppen er 
der udarbejdet to personas.

MATTIAS LAURITSEN

17-25 år
Mand

Alder
Køn

Lokation
Civilstatus

Beskæftigelse

Odense
Single
Studerende

Til dagligt studerer Mattias på 
Erhvervsakademiet Lillebælt i 
Odense, hvor han bruger det 
meste af sin tid i hverdagene. 

I weekenden kan han godt 
lide at være sammen med 
drengene og gå til nogle 
koncerter på Studenterhuset 
eller Kansas City, da det for 
det meste er billigt og det er 
anderledes fra det der spilles 
i radioen.

Mattias er vokset op med 
musik som Led Zeppelin og 
Metallica, da særligt hans far 
har spillet meget af den slags 
musik over højttalerne.

Mattias følger med i 
information om nye koncerter 
gennem de sociale medier.

AKTIV KONCERTGÆNGER

“ “Et godt guitar riff
går lige i hjertet

10
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TROELS WINTHER

AKTIV KONCERTGÆNGER

35+ år
Mand

Alder
Køn

Lokation
Civilstatus

Beskæftigelse

Fyn
Gift
VVS’er

Troels arbejder til dagligt 
som VVS’er i et mindre firma 
lidt udenfor Odense, og når 
tiden er til det restaurerer han 
lidt på sin Ford Mustang ‘67.

Troels brugte meget af sin 
ungdom på rockkoncerter, så 
når han en gang imellem går 
til koncerter på Kansas City og 
Posten føler han sig meget 
nostalgisk og tænker tilbage 
på sin ungdom, og han ser 
en form for renæssance i 
musikken blandt de nye 
genrer.

Troels bruger meget tid 
på at finde information 
om kommende koncerter 
på Fyn gennem Google 
og spillestedernes samt 
bandenes hjemmesider.

““Rockkoncerter 
tager mig tilbage 
til ungdommen

11
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FORMÅL MED KOMMUNIKATION
Til at klargøre formålet med kommunikationen er 
der blevet defineret flere SMART goals (Specific, 
Measureable, Achievable, Realistic, Time bound) 
(MindTools, n.d.).

SMART goals
• Etablering af Summits brand og visuel 

identitet
• Øge omtale
• Øge salg af billetter/bookning af Summit.

Følgende figur eksemplificerer nogle af de 
forskellige parametre inden for SMART i forhold 
til vores mål (The Balance, 2016):

S
M

A
R
T

pecific

easurable

chievable

elevant

ime-bound

Summit vil være et velkendt band 
inden for progressiv rock i Danmark.

Inden for to år vil Summit have deres 
første album på gaden.

Ved at forøge omtalen og antallet af 
likes på Facebook, vil Summit opnå 
større succes i form af flere koncerter 
og højere indtjening.

Summits fanskare vil vokse og dermed 
øge omtalen og antal likes på 
Facebook.

Dette skal opnåes ved hjælp af vores 
branding, visuelle identitet af Summit 
samt det materiale vi giver dem, som 
forklarer hvem de er og hvad de kan, 
som de kan sende til spillesteder og 
festivaler.

lcbn
Husk at være konkrete! Hvad er niveauet nu og hvad er realistisk at opnå?

lcbn
Fx: Hvor mange ekstra koncerter i løbet af 2 år 
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appellere direkte til kundernes logiske overvejelser 
og sunde fornuft eller følelser om hvad der er rigtigt 
og forkert, men derimod stimulere især positive 
følelser med henblik på glæde og hyggeligt 
samvær med f.eks. venner og en god oplevelse 
(Andersen, 2016, s. 679).

Dette ses bl.a. i biografien, hvor der bl.a. kommes 
ind på historien bag genren og koncerter samt en 
kort historie om bandets oplevelser og behandling 
(Bilag 8, s. 43).

Struktur
Strukturen er opbygget i forhold til tre overordnede 
metoder med henblik på konklusionens 
udformning, argumenter og placering af stærkeste 
argument. 

Hertil er konklusionen udformet eksplicit, da 
det på alle medier fremgår tydeligt, hvad der 
argumenteres for, der gøres brug af tosidige 
argumenter, da både positive og negative forhold 
ved produktet nævnes, hvilket kan ses i biografien 

MESSAGE DESIGN
USP
Vores Message design er udviklet ud fra et USP 
(Unique Selling Proposition). USP er den unikke 
fordel man som f.eks. virksomhed kan have, som er 
den eller de ting, der gør at ens produkt adskiller sig 
fra konkurrenternes (Andersen, 2016, s. 427).

Hertil Summits USP at de har en unik tilgang til 
musikken og derigennem skabt en unik genre, 
der er med til at give en speciel og anderledes 
oplevelse til fans og koncertgængere (Kong Gulerod 

Reklamebureau, 2017).

Indhold
Med henblik på vores messages indhold, er der 
taget udgangspunkt i den ene af de tre former for 
argumenter, logos, patos og etos. Generelt siges 
det at forbrugeren har brug for to grunde til at købe 
en vare: en logisk og en emotionel (Andersen, 2016, s. 678).

Dog er der valgt at lave et klart og enkelt budskab 
med et primært hovedargument, nemlig patos. 
Dette skyldes at der ikke er hverken grund til at 

lcbn
Hvad med ESP ? 

lcbn
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Ok. Brug osse gerne Tone of Voice  her
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(Bilag 8, s. 43) og det stærkeste argument placeres 
hovedsageligt først på medier som plakater, tv- og 
radiospot o.lign., men i bl.a. i biografien bygges 
der op til en form for afgørende årsag til bandets 
samling og ønsker (Andersen, 2016, s. 679).

Format
Dertil skal der gøres brug af en enkelt og letlæselige 
font, der er passende for web, samt varme farver 
med henblik på grafiske elementer og kontrastfulde 
farver i toner af sort og hvid til opbygning af 
f.eks. hjemmesiden. Dette skal signalere Summits 
message visuelt (Bilag 9, s. 45).

SEO
Dertil er der gjort flere overvejelser med henblik på 
SEO, og der er i den forbindelse blevet set på hvilke 
keywords der bør optimeres på f.eks. hjemmesiden, 
med det formål at målgruppen kan Summit hurtigst 
muligt og dermed øge trafikken og forhåbentlig en 
forøgning af salg og omtale (Bandzoogle Blog, 2017). Disse 
er fundet via Google Adwords (Bilag 5, s. 34).

SHORT TAIL
summit
odense

rock

LONG TAIL
progressiv rock

lokal band
musik odense

upcoming band

band

lcbn
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og involvere brugerne. Ulemperne er at der 
ingen garanti for at det når ud til målgruppen og 
virksomhedskommunikation opfattes generelt 
mindre troværdigt (Andersen, 2016, s. 689).

Earned Media
Earned Media er nødvendigvis ikke noget man som 
virksomhed selv sætter igang eller kan kontrollere. 
Dog er derigennem de valgte medier et håb at 
sætte gang i en god omtale i form af angivelser af 
‘likes’, kommentarer og anmeldelser på facebook, 
koncert meddelelser og evt. få trykket en press 
release i Fyens Stiftstidende.

Fordelene ved tjente medier er at det er den mest 
troværdige, den er den mest afgørende for mange 
kunder ift. købsbeslutning, den er transparent, det 
er kundens holdninger, og denne type lever for 
evigt. Ulemperne er at der er ingen kontrol for over 
budskabet og timing, responsen kan være negativ 
og omfanget af denne er svær at måle (Andersen, 2016, s. 

689).

MEDIEKANALER
Til at at brede budskabet og implementere Summits 
visuelle identitet er der blevet taget stilling til 
forskellige mediekanaler med henblik på paid, 
owned og earned media (Andersen, 2016, s. 688).

Paid media
De valgte Paid (betalte) medier er 
Facebookannoncer, TV-spot på TV2 Fyn og 
radiospot ved myRock Fyn.

Fordelene ved betalte medier er en kontrol 
over budskabet og timing og en bred dækning. 
Ulemperne er ved f.eks. bannerreklamer og tv-
reklamer er at de opfattes ofte af brugerne som 
forstyrrende og de opfattes mindre troværdige 
(Andersen, 2016, s. 689).

Owned Media
De valgte Owned (ejede) medier er en hjemmeside, 
en fanside på facebook samt merchandise.
Fordelene ved ejede medier er en kontrol over 
budskabet og timing, det er omkostningseffektivt, 
en lang levetid og mulighed for at engagere 

lcbn
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Summits budget for markedsføringen er 20.000 kr. 
Dertil er omkostningerne ved medievalget regnet 
ud.

Omkostninger
I nedestående figur kan de estimerede priser for 
markedføringen på diverse medier ses. Disse tal er 
blot skøn (Bilag 6, s. 35) (UnoEuro, n.d) (Bauer Media, 2017) (TV2 Media, 

n.d) (bilag 7, s. 42). 

BUDGET

DAGLIG

UGENLIGT

MÅNEDLIGT

ÅRLIGT

OPRETTELSE

PRIS 30 SEK.

PRIS 10 SEK.

PRIS PR. SPOT

DOMÆNERADIOTVFACEBOOK

SUM

-30ØRE--25KR

-1,3KR--175KR

-9,29KR--700KR

-46,47KR--8400KR

-111,53KR--0KR

---33000KR-

--58KR11000KR-

--65KR--

-----

Det estimerede budget for en mulig, men ikke 
tilstrækkelig markedsføring er dermed: 11.820 kr.

Derfor fravælges brugen af TV og i den forbindelse 
øges mængden af radiospots til 5 gange om dagen 
i 30 dage. Dertil vil det endelige budget være: 
20.008 kr.

ROI
Dertil er Return of Investment blevet regnet ud til et 
både urealistisk og realistisk udfald, som er at finde 
på følgende side.

DOMÆNE 
OMKOSTNINGER 

(OPRETTELSE + 
MÅNEDLIG BETALING

FACEBOOK 
ANNONCER 

(ENGANGSBETALING
1 MÅNED)

TV SPOT 1 GANG I 10 
SEKUNDER

RADIO SPOT 1 GAGN I 
10 SEKUNDER

SUM

120,08KR 700KR 11000KR 123KR 11832,29KR

DOMÆNE
OMKOSTNINGER 

(OPRETTELSE + 
MÅNEDLIG BETALING

FACEBOOK 
ANNONCER (ENGANGS 

BETALING 1 MÅNED) 

RADIO
156  SPOTS 

I EN MÅNED

120,08 KR 700 KR 19.188 KR 20.008 KR

SUM

lcbn
Lyder meget realistisk!
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Overordnet findes der disse forskellige 
kommunikationsparametre, når det kommer til 
udarbejdelsen af promotionmix: Reklame, PR, Sales 
Promotion, sponsorater, events og oplevelser, 
Direct Marketing, Word of Mouth og personligt salg 
(Andersen, 2016, s. 683).

De valgte kommunikationsparametre og 
promotionmix til Summit ser således ud:

REALISTISK BUDGET AFKAST

ROI 20.000 kr 1.500 kr

ROI i % - 1233.33

Udregning  1.500 - 20.000 / 1.500 x 100

UREALISTISK BUDGET AFKAST

ROI 20.000 kr 25.000 kr

ROI i % 20

Udregning  25.000 - 20.000 / 25.000 x 100

PROMOTIONMIX

PROMOTIONMIX

Reklame

Direct
Marketing

Word of
Mouth

PR
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En af de helt centrale parametre i dette 
promotionmix er den sidste Word of Mouth (mund 
til øre). Igennem en etablerede visuelle identitet 
og implementering af den på de valgte medier 
er ønsket at sprede budskabet og skabe en god 
omtale gerne ved at give de besøgende et godt 
indtryk.

Push/pull strategi
Dertil er der gjort brug af både push og pull, men 
hovedsageligt pull strategien, da det meste af 
markedsføringen sker på egen hånd og direkte til 
forbrugerne gennem hjemmesiden, facebook og 
plakater. Dette er gjort i håb om at det vil skabe 
efterspørgsel og led målgruppen til produktet 
(koncerter). Push strategien er brug i forbindelse 
med TV- og radiospot, da det er op til disse 
selskaber at tage de endelige beslutninger med 
henblik på markedsføringen (Andersen, 2016, s. 659).

I bilag 8 (s. 43) kan der ses eksempler på message 
design på nogle af de forskellige valgte medier.

I denne sammenhæng er der parametre, der er 
blevet fravalgt, da de ikke er passende i forhold til 
målet. Sales promotion er i denne sammenhæng 
også blevet fravalgt, da det kræver en større 
etablering af bandet og dets brand og især en 
større brug af de muligheder f.eks. facebook giver. 
Dertil er der et forslag til i fremtiden at gøre brug 
af konkurrencer på facebook eller hjemmesiden, 
hvor præmien f.eks. er billetter/indgang til koncert/
events. Dette vil kunne skabe nysgerrighed og en 
tilknytning til bandet (Systime, 2017).

Det første parameter er Reklame. Dette omfatter TV- 
og radiospots, facebookannoncer samt plakater og 
flyers.

Dernæst er der en mindre del PR, hvilket omfatter 
en udarbejdelse af en pressemeddelelse, der 
sendes til diverse medier i lokalområdet og som er 
at finde på hjemmesiden.

Direct marketing i denne forbindelse omfatter 
brugen af det sociale medie facebook. Herigennem 
ønsker vi at nå ud til brugerne på en mere direkte 
og personlig måde gennem opslag og evt. 
beskeder omkring billetsalg og koncerttider.
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Customer Journey Map
Dertil er der blevet udarbejdet et Customer Journey 
Map, der viser et eksempel på den primære og 
sekundære målgruppes rejse fra opdagelsen af 
Summit til tiden efter en koncert.

DISCOVERY RESEARCH CONVERSION POST-”SALE”

Website 
(computer)

Website 
(mobil)

Facebook

Youtube

Spillested
Website

Press 
release

i person

Opdager 

Summit

Finder 

information 
om Summit

Finder 

billetter
Køber

billet

Tager til
koncert

Giver 

feedback

Mattias
17-25 år
Studerende

Troels
30+ år
VVS’er

Persona Key

Experience Key

Negativ

Positiv
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Det kan dermed konkluderes at Summits primære 
målgruppe er unge mænd i alderen 17-25 med 
en interesse for især rockmusik og sekundære 
målgruppe er mænd i alderen 35+ med en 
længerevarende interesse for rockmusik. Summits 
kommunikation og branding skal derfor være rettet 
mod disse og have et fokus på deres unikke fordel 
som er deres eksperimenterende, ambitiøse og 
ydmyge tilgang til musikken og deres fans.

Der er i denne sammenhæng udarbejdet en 
creative brief, der opsummerer og konkludere 
kommunikationsplanen og dens resultater. Den er at 
finde i bilag 4 (s. 33).

EFFEKTMÅLING KONKLUSION
Dertil er der valgt at måle hjemmesidens antal 
unikke besøgende/reach med Google Analytics, 
og herigennem gives adgang til en række data 
om brugernes gang på siden. Dette kan man med 
fordel gøre efter visning af TV-reklamer, radiospots 
eller interviews, så man kan se hvor effektive disse 
var. Med samme værktøj kan også hvor mange der 
klikker ind på kalenderen og trykker på Køb billet-
knappen måles, dermed måles konverteringsraten.

Derudover kan der måles lidt CPC (Cost-Per-Click) 
ved benyttelse af Facebook annoncer, da man 
betaler for hvert klik Facebook genererer til ens 
hjemmeside. Hvis man specifikt vil have brugerne til 
at udføre en handling - f.eks. købe en billet, så kan 
man betale for CPA (Cost-Per-Action), og så betaler 
man først når en konvertering er lykkes (Andersen, 2016, s. 

693).

lcbn
Noget kortfattet. Brug gerne bullets til at vise sammen hæng spørgsmål opstillet i problemformulering. Og lav osse gerne en afslutende vurdering og perspektivering. 
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40% af koncertgængere køber noget før eller efter 
koncerten (mad, transport mm.)

Bilag 1
Desk research - Dansk Erhverv
Tilgængelig her: https://www.danskerhverv.dk/
OmDanskErhverv/Kampagner-og-temaer/Sider/
Nye-analyser-fra-Dansk-Erhverv.aspx
https://www.danskerhverv.dk/publikationer/
analyser/oekonomiske-analyser/Documents/
notater/Anotat-2017-07.pdf

BILAG
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I gennemsnit brugte koncertgængere 650 kr til den 
seneste koncert de var til. Selve billetten udgjorde 
52% af beløbet og 22% af det samlede forbrug faldt 
før eller efter koncerten.
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41% af danskerne har været 
til koncert indenfor de sidste 
12 måneder.
 
Hver 4 som er 60+ har været 
til koncert indenfor de sidste 
12 måneder.
 
Omkring halvdelen af 
personer under 30 år har 
været til koncert indenfor de 
sidste 12 måneder.
 
Specielt unge og personer 
i større byer går til koncert 
men omvendt er det 
væsentligt udbredt i alle 
befolkningsgrupper.
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378 personer blev spurgt hvor tilfredse de var 
med de koncerter de har været til i de seneste 12 
måneder
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Bilag 2
Interview med Jeanette Hardis, 
Øvelokaleadministrator og 
Eventkoordinator hos Kansas City.

Hvilke aldersgruppe ligger de besøgende (til 
Summits og lignende bands koncerter i? 
• 17-18 - til 30 årige 

Hvad er fordelingen af køn?
• 80/20 - flest mænd 

Hvad karakteriserer de besøgende (udseende, 
beskæftigelse) 
• Meget forskellige typer, alle typer, alt fra metal til 

punk til hipsters 

Hvilke koncerter/events inden for progressiv rock/
harmonisk rock trækker flest besøgende?
• Afhænger meget af de individuelle bands evner 

til at få deres musik ud, markedsføre dem selv
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1. Vokal
2. Bas
3. Guitar
4. Trommer
5. Keyboard

Vokalen er overtemaet og guider musikken, men 
temaet er også meget baseret på guitaren og 
keyboardet. Derefter har man tilføjet bassen og 
trommerne til sangene.

Summit er baseret på ideen om, at man ikke 
behøver at være vildt god - men det er vigtigt at 
have attituden og ambitionerne.

Mads og Christian kendte hinanden fra et gammelt 
band, hvor de øvrige medlemmer i det daværende 
band havde ikke samme ambitioner som dem. 
Derfor startede de et nyt projekt med nye 
standarder:

• Være god til sit instrument
• Ambitiøs
• Hårdtarbejdende
• Ingen original genre - skulle være åben over for 

alle genre

Bilag 3
Oplæg/spørgerunde med Summits bassist 
Jeppe Birkebæk Truelsen

Spørgsmål til band:
• Hvad er jeres budget i forhold til,  Reklamer, 

facebook, instagram osv?
• Hvor spiller i oftes, posten eller privatejede 

steder?
• Hvad koster det at booke jer? 
• Hvad er jeres hovedsagelige udtryk (hvordan de 

vil beskrive hvad de laver)
• Er der en historie bag jeres band og hvordan vil i 

fortælle den kort?
• Har i en kalender med tider og datoer for hvornår 

i skal spille 
• Er der nogle farver i bruge eller på anden måder 

har lyst til vi implementere?
• Har i fået nogle presseomtale overhovedet?

Noter fra spørgerunde:
Har øvelokale hos Kansas City og spillet sammen 
siden sommeren 2013. Bandets medlemmer er 
alle i alderen 20-23 år. De gør brug af klassisk rock 
opstilling med fem medlemmer:
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Det første år i Summits levetid gik med at skrive 
sange, finde idéer og fastlægge en overordnet 
genre. Deres første spillejob fik de hos 
Studenterhuset i Odense, og de gjorde det primært 
for at få noget feedback. Overordnet set var det en 
meget mixet feedback de fik, de positive ting var 
at det var en blandet genre, og at det var nyt og 
innovativt. Den mere negative var, at det ikke helt 
matchede sammen og der var ikke en klar historie i 
det de gjorde.

Siden dengang har de spillet flere forskellige steder, 
men det sker af og til, at de havner de forkerte 
steder, f.eks. har bookeren en forventning om at der 
bliver spillet noget roligt, nærmest jazz-lignende 
musik, men det er ikke helt den boldgade de er 
i. De har sidenhen også spillet på festivaler rundt 
omkring, blandt andet Odenses gadefest Karrusel. 
Jævnligt spiller de også på Bobs, Posten, og Kansas 
City, hvor de også har øvelokaler.

De har ofte haft problemer med deres lyd, da det 
er meget forskelligt fra sang til sang hvordan det 
skal lyde, så de har været nødt til at finde en sound 
engineer der kan være med til at få Summit til at 
levere et bedre show når de optræder.

Summits fokus ligger helt klart i at have det sjovt når 
de giver koncerter, men de vil også gerne tages 
seriøse, da de op til flere gange har været udsat 
for ikke at få den lovede betaling for koncerterne. 
Dog prøver de i disse situationer stadig at få det 
bedste ud af det, være positive og efterlade et godt 
indtryk.

Lige nu har de nok materiale til at udfylde et show 
på 1,5 time, men noget af tiden går også med 
at improvisere musik. De har lavet syv amatør 
demotracks selv med originale sange, hvor hver 
sang er en ny fortælling.

Summit har mange kontakter og de er lidt kendte 
i Odense, men ikke helt så meget som de ønsker. 
Deres mål er at blive et veletableret band på den 
danske scene. De har et netværk af venner der 
hjælper dem med blandt andet fotografering, men 
de har et ønske om at få noget professionelt på sigt.

Overordnet set har de brug for en guide til at blive 
store globalt. Lige nu bliver de hele tiden afvist 
da de ingen singler, musikvideoer, eller planer for 
fremtiden har. De bruger ikke andre medier end 
Facebook, da de ikke er så gode til at opdatere 
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deres venner), men også folk på alder med deres 
forældre, der er opvokset med Led Zeppelin o.lign. 
(denne form for rock, og kan genkende noget af 
den i Summits musik).

Deres fremtidsplaner er, at de om to år stadigvæk 
“kun” er i Danmark/på Fyn, men de har forhåbentlig 
en single eller en radioedit, som folk kan lide. Om 
10 år har de en radioedit, de har planlagt tour, 
måske endda i udlandet. Sidstnævnte er måske mest 
en drøm og ikke vildt realistisk, som tingene ser ud 
lige nu.

Det første stykke tid af bandets levetid havde de 
ikke fundet et navn, så de valgte blot at kalde dem 
selv Project Band midlertidigt. Senere valgte de at 
kalde sig for Summit, et kort navn der er let at sige. 
Man kan putte meget mening i det, men man kan 
også lade være, det er op til publikum og lytterne.

Summits sange på deres første EP er alle opkaldt 
efter græsk mytologi som er deres muse. Da de 
indspillede sangene lavede de først melodien og 
vokalen var noget af det sidste der kom på. Hver 
sang er et nyt tema, og planen er at planlægge 
fremtidige EPs i temaer også. De forskellige sange 

den og derfor ikke vil have andre inaktive profiler, 
men de prøver dog engang imellem når de har nye 
shows. De vil dog gerne blive bedre til det og de vil 
også gerne prøve nogle nye medier af.

Målet for deres musik er ikke at de skal være 
perfekte, men passionerede omkring det. Deres 
budskab er lidt, at folk skal være bedre til at se 
bort fra fejl - også ved dem selv. Hvis man kort skal 
beskrive Summit kan man sige at de er:

• et projekt - startede ikke som et band men som et 
projekt med fem meget forskellige mennesker - 
forskellige dele af musikindustrien

• random
• eksperimenterende - ting som de ikke ved om vil 

virke, men er sjovt at prøve

De oplever mange gengangere til deres koncerter 
- men også tit folk, de ikke havde troet ville høre 
på deres musik - mange venner og deres venner 
kommer også for at støtte dem. De optræder til 
mange koncerter hvor der optræder 3 forskellige 
bands på en aften, så derfor kan publikum også 
være mere spredt.
Summits målgruppe er folk i deres alder (folk som 
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skrevet sammen og alle har lige meget magt i 
bandet.

I forhold til andre bands, så bringer Summit folk 
sammen - deres egen diversitet samlet skal virke 
som en inspiration. De har også skabt en ny genre 
og lavet noget som man ikke har hørt før og de 
skaber et community rundt om bandet. De er 
ikke kæmpe, og de har kun omkring 400 likes 
på Facebook. Folkene i dette community/blandt 
fanskaren kender hinanden.

Pladeselskabet Boomstick Records beskrev dem 
som noget taget ud af filmklassikeren “Hitchhikers 
Guide to the Galaxy”.

I forhold til farver vil de kan de godt lide mørke 
toner som sort og rød og helst ikke grøn.

De beskriver lidt deres lyd som dark rock - men ikke 
så hårdt. De laver også ballader.

Deres forventninger til projektet er:

på hvert EP minder ikke om hinanden, det er noget 
nyt hver gang.

Inspirationen kommer af de fem medlemmer, 
der kommer med fem forskellige genrer/
inspirationskilder:

• Guitarist (Mads Bech Mikkelsen): Led Zeppelin, 
Black Sabbath

• Keyboard (Valdemar Øhlenschlæger): Pop/
hiphop

• Bas (Jeppe Birkebæk Truelsen): Punk og soul
• Vokal (Søren Hauschildt Christiansen): Meget 

heavy metal, Slipknot, Tool
• Trommer (Christian Øhlenschlæger)

I forhold til sangene eksperimenterer de meget 
med lyden, teksten, og takten. Der er tidligere 
nogle der har kaldt det for forest rock, da det er 
meget harmonisk og atmosfærisk.

Bandets opgaver er meget ligeligt fordelt. Til 
koncerter er det dog trommeslageren der er  
frontfiguren, da han er mest “likable” til koncerterne. 
Fordelingen af opgaver udadtil er meget blandede, 
og der er ikke en frontfigur. Al musikken bliver 
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• Promotion, en måde til at forklare musikken til 
andre

• Noget de kan vise til festivaler o.lign.
• Hjælp til næste step - single eller?
• Klar definition af band - brand
• Navn til genre

De har et budget på max 20.000 kr (i fremtiden 
max 50.000) - men de vil gerne have nogle gratis 
løsninger så vidt muligt.

De udfører to slags gigs:
• Teknisk, fokus på musik (ikke på fans) - respons: 

god musik
• Modsat/mellemvej: komme ud over scenen, give 

et godt show i stedet for fokus på musikken - 
respons: godt show, dårlig musik

De vil dog gerne finde en middelvej, så de får det 
bedste fra begge verdener. De ser sig selv som 
musikere frem for performers.

Endelige ord om Summit:
De er engagerede og ambitiøse.

lcbn
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Band Background
What, where and when?
Summit er et dansk, up-coming band fra Odense, der har 
ekspirementeret med musikken sammen siden sommeren 
2013. 

Why and how?
Summit ønsker at få skabt en visuel identitet og brande sig 
selv bedre og få spredt deres budskab til resten af Odense og 
forhåbentligt en dag til hele Danmark.  

Challenge
At skabe en visual identitet til bandet Summit, der vil hjælpe 
dem til at brande dem selv og sprede budskabet om dem og 
deres musik på bedste vis.

Target Audience
Der søges primært unge mænd i alderen 17-25 år med 
en interesse for musik især genre inden for rock. Det 
kendetegnende for denne gruppe af de har et stort behov for 
underholdning og socialt samvær i form at koncerter, sociale 
events o.lign., især lokalt. 

Sekundært ønskes også at ramme mænd i alderen 30+ 
med en længerevarende interesse for rock, der oplever en 
form renæssance i form af nye up-coming bands. Det er 
kendetegnende for denne gruppe af mænd at de ofte er 
gifte og i arbejde, og dermed finder et afbræk i det sociale 
omkring koncerter i lokalområdet.

Goal
Målet er at skabe en sammenhængende visuel identitet til Summit, 
de er tilfredse med og dermed også få spredt budskabet om 
bandet og intensivere fanskaren.

Communication Objectives
Message
Summit er et eksperimenterende og ambitiøst up-coming band, 
der ønsker at give alle en god oplevelse. 

Effect
Ønsket er at give målgrupperne et godt og personligt indtryk 
af Summit bestående af 5 friske fyre og talentfulde musikere. 
Målgruppen skal se et ydmygt, ambitiøst og hårdtarbejdende 
band, der gerne vil slå et slag for det uperfekte.
Dertil ønskes det at folk vil komme til deres koncerter og få en god 
oplevelse samt følge deres sider og derefter sprede budskabet.

Concept
Konceptet er en implementering af Summits visuel identitet 
der klargør Summits ønsker og kendetegn, nemlig et 
eksperimenterende, hårdtarbejdende, ambitiøst og ydmygt band.

Media Channels

Website
Facebook

Plakater

TV- og 
radiospot

Creative Brief
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Bilag 5
Google Adwords resultater
https://adwords.google.
com/um/GetStarted/
Home?__u=5523257968&__
c=8332373369&authuser=0#oc
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Bilag 6
Facebookannoncering

https://www.facebook.com/
ads/manager
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Bilag 7
De udvalgte mediers priser.
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http://bauermedia.dk/annoncering/

http://nykunde.tv2.dk/produkt/grundpakken

https://www.unoeuro.com/domaincheck.php
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Bilag 8
Eksempler på implementering message 
design. Biografi og plakat.

BIO
Den spæde start
I sommeren 2013 samledes fem danske fyre om et 
projekt. På guitar er Mads, på keys har vi Valdemar, 
Jeppe  står for bass, på vokalen er Søren at finde og 
til sidst er trommeslageren i bandet Christian. Blandt 
disse fem medlemmer findes der stor inspiration 
både inden for rock som Led Zeppelin og Black 
Sabbath, pop, hiphop, punk, soul, jazz og heavy 
metal.
Dette projekt var et eksperiment for at se om fem 
meget forskellige talenter, personligheder og 
musikere kunne samles og skabe en helt ny genre. 
Med et fokus på et åbent sind hvor det handler om 
at være ambitiøse og hårdtarbejdende frem for 
verdensklasse performere, blev bandet Summit 
skabt. 

Vejen til drømmen
Siden deres spæde start har Summit spillet flere 
koncerter på bl.a. Kansas City, Posten og Bobs. De 

har indspillet flere demotracks og en EP.  Al musik er 
skrevet kollektivt af hele bandet og de gør meget 
ud af ikke at sætte rammer baseret på genrer eller 
forudbestemte idéer.
De har en speciel lyd, en lyd der har været en 
udfordring for flere lydmænd til diverse koncerter. 
Derfor har bandet anskaffet sin egen sound 
engineer, Johan Olsen, der sørger for at hvert show 
er en unik oplevelse både lyd- og lysmæssigt. 

En ting der skal siges om Summit er, at de tager alt 
med et smil. Som de fleste up-coming bands har 
de mødt flere bump på vejen. Man får ikke altid 
hvad man er blevet lovet eller hvad man fortjener, 
men der sørger Summit hver gang for at tage 
modgangen med “et løftet hovedet” (der må være 
en bedre måde at sige det på) og give et positivt 
indtryk, hvor end de er. For for dem handler det 
ikke om pengene, men deres passion. 
De møder alle som ligemænd og venner og 
omkring Summit er der skabt et fællesskab af 
tilhængere og venner, hvor Summit har et ønske 
om at samle folk og inspirere til et mindre fokus på 
svagheder og større fokus på muligheder. 
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Fremtiden
Summit drømmer om i løbet af de kommende år 
at etablere sig på den danske scene. Få udgivet en 
single og få et radio edit, så de på længere sigt kan 
komme på tour og evt. komme ud over de danske 
landegrænser. 

Summit lever for deres passion, og selvom det ikke 
altid er nemt at være små musikere i en stor verden, 
så holder de humøret højt og gør det for for lystens 
og fællesskabets skyld.

Eksempel på poster
Se følgende billede for eksemplificering af vores 
message design på en poster til Summit:
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Godt eksempel. Medtag gerne argumenterne for valg af virkemidler!
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Bilag 9
Eksempler på farver og font. H1 - Korolev Compressed - Bold - 90 pt

”SUMMIT”
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

H2 - Korolev Compressed - Medium - 48 pt

”SUMMIT”
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Brødtekst - Korolev Condensed - Medium - 21 pt

”Summit er en eksperiementerende band.”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Hex: 000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 100, 82, 0, 100

Hex: A11D18
RGB: 161, 29, 24
CMYK: 0, 82, 85, 37

Hex: 302E33
RGB: 48, 46, 51
CMYK: 6, 10, 0, 80

Hex: CC4E0F
RGB: 204, 78, 15
CMYK: 0, 62, 93, 20

Hex: E2E2E2
RGB: 226, 226, 226
CMYK: 11, 7, 6, 0

Hex: FE9C11
RGB: 254, 156, 17
CMYK: 0, 39, 93, 0
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