MÅNEDSPLAN: AUGUST 2021 (UGE 31-34)
SE TIDLIGERE MÅNEDSPLANER HER

EKSKLUSIV OPLEVELSE ØGER OPMÆRKSOMHED

KOM TÆTTERE PÅ FORBRUGERNE
Det er vigtigt at engagere forbrugerne i dit brand, da det skaber
øget kendskab, liking og vækst. Biografen skaber engagement og
opmærksomhed omkring dit brand gennem kreative løsninger.
Via fysiske events eller digitalt er det muligt at komme helt tæt på
forbrugerne og dermed interagere med og skabe engagement overfor
dit brand.

Kaffebrandet L’OR indgik et partnerskab omkring Den Store Biografdag
2019, hvor målsætningen var at højne brandets kendskabsgrad. L’OR var til
stede på lærredet og i foyeren i alle Nordisk Film Biografer op til Den Store
Biografdag samt på selve dagen. Desuden blev L’OR brandet promoveret på
biografernes digitale platforme. Det eksklusive event resulterede i tårnhøj
erindring blandt biografgæsterne.
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Kilde: Præ-/posttest via Dansk Biograf- og underholdningspanel. Hvilke kaffemærker kender du eller har du hørt om?

BIOSPIL SKABER ERINDRING
BioSpil har gentagne gange hjulpet brands
med at videreformidle deres kommercielle
budskaber, på en appetitlig måde så
biografgæsten ikke oplever budskabet som
reklame, men derimod som en sjov oplevelse.
Boozt.com opnåede i en reklamefilmtest, en
TOM på 6% og en uhjulpet erindring på 12%,
hvilket er markant over benchmark.
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Jeg har en meget positiv opfattelse af Den Store Biografdag - især biografen i
Lyngby. Der var en rigtig god og glad stemning, både fra biografpersonalet og fra
biografgæsterne. Gennem hele processen var samarbejdet med DRF og Nordisk Film
Biografer meget professionelt, og det var helt tydeligt, at alle arbejdede for samme mål:
at opnå et fantastisk event og inkorporere L’OR mest muligt og på bedste vis. Som brand
var det fantastisk at få lov til at sprede sig så meget ud til sådan et event og koncept både med biografreklamer, lounge, DOOH, banner ved indgangen, aroma event og meget
mere. Det gjorde oplevelsen af dagen enorm gennemført.

Uhjulpet

Kristina Aagaard, Brand Manager fra L’OR

Kilde: Reklamefiltest, maj 2021

Uanset om biografgæsterne spiller BioSpil eller ej, så bliver de eksponeret
for brandet. BioSpil hjælper med at styrke brandingpositionen og samtidig
løfte taktiske budskaber. Boozt.com har opnået en konverteringsrate på 11%,
hvilket hidtil har medført, at onlinebrandet har generet en direkte henførbar
omsætning på over 2 millioner kr. – gennem kun en måneds BioSpil.

‘‘

Boozt er meget tilfredse med kampagnen, som fortsætter resten af året: Ingen andre af de
medier vi anvender har en konverteringsrate som BioSpil, og det der gør os allermest tilfredse
med kampagnen er, at leads fra BioSpil har en høj basketsize og dermed genererer høj værdi.
Daniel Meisling Nielsen,
Commercial Sponsorship & Partnership Manager hos Boozt.com

ØGET KØBSINTENTION
Udover en øget erindring og opmærksomhed, så indikerer samme analyse,
at købsintentionen af L’OR kaffekapsler er steget fra 7% til 29% blandt
deltagerne til Den Store Biografdag – købsintentionen er dermed mere end
fire gange større.
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Kilde: Præ-/posttest via Dansk Biograf- og underholdningspanel
Baggrundsbillede: Promovering af filmen “RESPECT”

FILMFOKUS: AUGUST 2021 (UGE 31-34)
AUGUST: BILLETESTIMATER PÅ UGEBASIS DRF
Uge
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Kilde: Baseret på DRF billetestimater, afrundede tal

TOP 10 FILM: DE KOMMENDE SEKS MÅNEDER
05.08.21

19.08.21

26.08.21

BILLETESTIMAT: 185.000

BILLETESTIMAT: 700.000

BILLETESTIMAT: 85.000

KERNEGRUPPE: P30+

KERNEGRUPPE: P15-39
& familie

KERNEGRUPPE: P30+

‘PAGTEN’ handler om
den aldrende litterære
verdensstjerne Karen
Blixen, der mødes med
den unge digter Thorkild
Bjørnvig. Det bliver et
fatalt møde mellem to
mennesker, som er i hver
deres ende af både livet
og karrieren.

Animationsfilmen
‘TERNET NINJA 2’
er opfølgeren på
Anders Matthesens
publikumssucces Ternet
Ninja, som er baseret på
børnebogen af samme
navn. Aske og hans skøre
familie, rejser i denne
film til Thailand for at
hjælpe nogle børn på en
legetøjsfabrik.

‘RESPECT’ handler
om soul-sangerinde
og borgerrettighedsforkæmper Aretha
Franklin og hendes
utrolige liv med musikken.
Filmen følger Franklin fra
at være en lille talentfuld
pige med en stor gospelstemme til at være en
voksen sangerinde med
ikon-status og stor
succes.

Eksempler på andre film der kører i perioden:
The Hitman’s Wife’s Bodyguard (14.07.21), Uuups! Dyr over bord (15.07.21), Snake
Eyes: G.I. Joe Origins (22.07.21), Hotel Transylvania 4 (22.07.21), Hvor kragerne
vender (22.07.21), Ainbo (05.08.21), Supernova (12.08.21), Candyman (26.08.21),
Paw Patrol: The Movie (26.08.21)

Premieredato

Titel

Billetestimater

30.09.21

Bond 25: No Time to Die

900.000

25.12.21

Hvidstensgruppen 2

500.000

24.02.22

Rose

300.000

03.02.22

Alle for fire

275.000

16.09.21

Margrete den første

275.000

28.10.21

Skyggen i mit øje

275.000

18.11.21

Top Gun 2: Maverick

250.000

21.12.21

Syng 2

250.000

14.10.21

The Boss Baby 2

225.000

16.12.21

Spider-Man 3: No Way Home

200.000

Svar på quiz-spørgsmål om månedsplanen og vær med i lodtrækningen om 5x2 biografbilletter!
Klik her for at deltage
Juli vindere:
Dorte S. fra PHD Media, Marie W. PHD Media, Sofie G. fra NENT Group,
Caroline E. fra Publicis Media, Anonym
Baggrundsbillede: Promovering af filmen “TERNET NINJA 2”

