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Sammanfattning 

I våra tre olika kampanjer är vårt mål att fokusera på awareness. I vår första kampanj som vi                  

kallar för “konkurrenter” fokuserar vi på att försöka synas bland våra största konkurrenter             

såsom Always, Lunette och Apoteket. Vi har valt keywords som gör att Flowcup syns när               

man söker på de andra tre företagen. Vår kampanj går ut på att för varje såld menskopp i                  

Sverige, skickar Flowcup en till behövande kvinnor i Sydafrika eller Namibia genom            

organisationen Star for life. 

 

Vår andra kampanj kallar vi för “ECO”. Eftersom Flowcups menskopp är väldigt miljövänlig             

så vill vi försöka synas med keywords relaterade till miljö, ekologi och hållbarhet då              

miljömedvetenhet är en väldigt viktig aspekt i dagens samhälle. 

 

I vår tredje och sista kampanj väljer vi att fokusera på “informationssökande”. Vilket innebär              

att vi vill nå ut till de som söker information om hur man exempelvis använder en menskopp,                 

vilka som fått bäst i test och hur andra typer av mensskydd fungerar. Där har vi bland annat                  

valt ut viktiga keywords som relaterar till en menskopp samt de olika frågor som kan uppstå                

som exempelvis “menskopp rengöring”, “menskopp placering” och “menskopp problem’’. 

 

Vi har en budget på 4500 kronor som vi har valt att fördela 25 % var av budgeten på                   

kampanj 1 och 2. Vi väljer att lägga 50 % på kampanj 3 då målet för oss är brand awareness.  

 
Introduktion  

Flowcup grundades år 2016 av Diana Lidforsen. Produkten man säljer är           

återanvändningsbara menskoppar som är gjorda av 100% medicinsk silikon, med målet att ge             

kvinnorna skydd och frihet under mensperioden samtidigt som det hjälper till att minska             

miljöbelastningen. Förutom att underlätta för kvinnor i Europa så bestämde sig Flowcup            

grundaren för att göra något för kvinnor i utvecklingsländer.  

 

Menstruation kan innebära stora utmaningar för kvinnor runt om i världen som inte har              

tillgång till säkert och praktiskt mensskydd – vilket kan resultera i att t.ex. flickor inte kan gå                 

till skolan för att de saknar mensskydd. Därför initierade Diana One for One - för varje såld                 



menskopp i Sverige skickar Flowcup en till behövande kvinnor i Sydafrika eller Namibia             

genom organisationen Star for life. Flowcup är även snäll mot plånboken då en menskopp              

kostar 99kr och man kan välja mellan två olika storlekar.  

 

Konkurrenterna till Flowcup är bla Belladot Evelina, Lunette, Svenska Menskoppen,          

OrganiCup, MonthlyCup samt Apoteket som återförsäljare.  

 

Flowcups unique selling point (USP) är: återvinningsbart av 100% medicinskt silikon, hjälper            

att minska miljöbelastningen, för varje såld menskopp skänkes en till kvinnor i            

utvecklingsländer samt att Flowcup är billigare än konkurrenterna.  

 

Konkurrenter 

Prismässigt levererar Flowcup lägst pris, dock säljer de endast i Sverige och tar fri frakt över                

198 kr om man jämför med deras konkurrenter som skickar globalt samt har fri frakt.  

 

Många konkurrenter är engagerade i samhällsfrågor precis som Flowcup. Detta gör att            

Flowcup är ett trovärdigt företag med hög relevans för användarna. Däremot har Flowcup ett              

begränsat utbud med bara två storlekar, medan konkurrenterna har ett större utbud med             

produkter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Målsättning: Awareness 
 

Objective Awareness 

Motivation Jag vill veta 

Effort Utbilda (bekantas med produkt och 
varumärke) 

KPI Reach 

 
 
Kampanjer 
 

Kampanj 1: Konkurrenter  

Landningssida: https://flowcup.com/ 

 

Kampanjen “Konkurrenter” tar den sökande personen till Flowcups landningssida.  

Flowcups stora konkurrenter är Lunette och Always men även Apoteket och Apotea då de är               

återförsäljare av andra menskopp märken. Därför är det viktigt för Flowcup att synas vid              

sökningar av “Lunette” eftersom de är det största menskopp märket, vid “Always” eftersom             

vi vill synas vid sökningar av tamponger och bindor samt apoteket då de är ledande när det                 

kommer till annonsering av mensskydd. Vi tar den sökande kunden till Flowcups hemsida där              

Flowcups USP är tydlig - för varje såld menskopp i Sverige skickar Flowcup en till               

behövande kvinnor i Sydafrika eller Namibia genom organisationen Star for life. 

 
● Ad group 1: Lunette 

○ Lunette menskopp 
○ Lunette 
○ Lunette mensskydd 

 
● Ad group 2: Always 

○ Always bindor 
○ Always tampong 
○ Always mensskydd 
○ Always 

 
● Ad group 3: Apoteket 

https://flowcup.com/


○ Apoteket menskopp  
○ Apotek 
○ Apoteker mensskydd 
○ Apoteket mens 
○ Apotea 
○ Apotea menskopp 
○ Apotea mensskydd 

 
AD COPY: 
 

 
 
 
Kampanj 2: ECO  

● Landningssida: https://flowcup.com/ 

 

Med kampanjen “ECO” vill vi synas på sökningar av ord relaterade till miljö, ekologi och               

hållbarhet som har hög sökvolym. Det är viktigt att synas på dessa ord då dagens               

konsumenter är väldigt miljömedvetna men har kanske inte koll på att det finns ett              

miljövänligt alternativ till tamponger och bindor.  

 
● Ad group 1: Hållbarhet  

○ Menskopp hållbarhet 

https://flowcup.com/


○ Menskopp livslängd 
 

● Ad group 2: Material 
○ Menskopp material 
○ Menskopp plast 
○ Menskopp silikon 
○ Menskopp organiskt 

 
● Ad group 3: Miljövänligt 

○ Menskopp miljövänligt 
○ Återvinna menskopp 
○ Menskopp ekologiskt 

 
 
AD COPY: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kampanj 3: Informationssökande  

● Manual: https://flowcup.com/sv/manual 

 

Med kampanjen “Informationssökande” vill vi nå de kunder som bland annat söker            

information om hur en menskopp fungerar och hur man använder den. Därför skickar vi              

användaren till Flowcups manual sida. Vi har sett att sökvolymen är otroligt stor när det               

kommer till sökningar av “test av menskopp”, “bäst i test”, “användning av menskopp” och              

“problem med menskopp” i jämförelse med andra alternativ relaterade till menskopp.  

 

●  Ad group 1: Användning 
○ Menskopp rengöring 
○ Menskopp insättning 
○ Menskopp placering 
○ Bada med menskopp 
○ Menskopp problem 

 
 

● Ad group 2: Bäst i test 
○ Menskopp bäst i test 
○ Menskopp Recension 
○ Menskopp betyg 
○ Menskopp familjeliv 
○  

● Ad group 3: Mensskydd 
○ Tampong 
○ Bindor 
○ Menskopp 
○ Trosskydd 
○ Mensskydd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://flowcup.com/en/manual


AD COPY:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Personas 

 

Nadja: 

PERSON & PROBLEM: Nadja, 20 år, är en statsvetenskapsstudent som under hela sitt             

vuxna liv kämpat med riklig mens vilket gjort att hon ofta blir nervös och ängslig inför sin                 

mens.  

 

 

 

Trigger: Hon måste använda både tampong och trosskydd vilket hon dessutom byter            

varannan timme eftersom hon är orolig över att mensen ska läcka igenom. Hon använder              

motvilligt engångsartiklar då hon vet att det inte är bra för miljön. 

Trigger 2: Att byta tampong och trosskydd hela tiden kostar Nadja en hel del pengar i                

månaden som endast har en inkomst från CSN, utöver det stör det henne att behöva använda                

engångsartiklar så ofta som hon sedan slänger.  

 

Nadjas Kundresa 

Initial consideration: Nadja vill hitta en mer hållbar lösning på sitt mens-problem och börjar              

googla på “mensskydd miljövänligt”,“riklig mens” och “menskopp material” 

Awareness: Hon hemsidor om menskoppar, något hon hört talas om men inte riktigt vet vad               

det är. Här läser hon om olika märken, Flowcup står ut med sitt medicinska silikon, livslängd                

och hon vet att för varje menskopp hon köper så ger Flowcup bort en till behövande kvinnor i                  

Sydafrika. 

Consideration: Nadja vet nu att menskopp är något för henne, det är miljövänligt, kommer              

spara henne pengar och det finns en storlek för hennes rikliga mens.  

Conversion: Nadja köper menskoppen från Flowcup 



Emma: 

PERSON & PROBLEM: 

Emma 13 år och har precis fått sin första mens. Hon har börjat märka av sin pubertet och att                   

mensen har gjort henne kluven över hur hon ska hantera situationen. 

 

 
 

Trigger: Hon är den första tjejen i klassen som har fått mens och är rädd för att det ska läcka                    

igenom hennes trosskydd som hon dessutom vantrivs med. 

Trigger 2: Emma tycker att det känns jobbigt att behöva handla mensskydd i butiken även               

om hennes föräldrar erbjuder sig. 

 

Emmas Kundresa  

Initial consideration: Emma vill hitta ett mensskydd som gör henne mer bekväm och             

lösning på att slippa handla i butiken.  

Hon använder Google och söker på “mensskydd”, ”vad är menskopp?”, ”hur fungerar            

menskopp” osv. Hon får mycket insikter när hon läser om det senaste mensskyddet på              

marknaden som är menskopp. Det finns många recensioner på olika sidor och råd om hur               

man gör “för att menskoppen inte ska läcka”, “hur man sätter in den” och “hur man väljer                 

storlek” med mera.  

Awareness: Hon hittar UMO:s hemsida och läser om menskoppar och blir glad över dess              

funktioner då det mensskyddet har många fördelar.  

Consideration: Med kännedomen att menskoppen är ett säkert alternativ för att undgå läcka             

och att man kan återanvända den, överväger hon menskoppen som en lösning. Hon slipper              

även att handla mensskydd i butiken. Tillsammans med hennes mamma ser de över olika              

märken och ser att Flowcup är det billigaste på marknaden, de driver även sociala arbeten i                



världen. Det är en viktigt i Emmas familj att vara engagerad i samhällsfrågor och det gjorde                

det även avgörande till beslutet att välja Flowcup.  

Conversion: Emma och hennes mamma är överens om att detta mensskydd är värt att prova               

då de klickade in sig på Flowcups manualssida där det fanns mer information om hur den                

fungerar. De köper den minsta storleken på menskopp från Flowcup.  

 

Karin: 

PERSON & PROBLEM: Karin, 42 år, lärare på högstadiet som nyligen fött tvillingar. Vill              

finna ett smidigt sätt att hantera sin mens när den väl börjar igen. 

 

 
 
  
Trigger: Efter att ha blivit förälder och fått en nystart på livet, vill Karin hitta nya sätt som                  

kan hjälpa till och förändra hennes vardag. 

 

Karins Kundresa 

Initial consideration: Karin vill finna något nytt som kan hjälpa henne när det är dags för                

henne att få mens igen. 

Awareness: Hon har fått höra talas om menskoppen via en mammagrupp hon följer. Här har               

hon även läst mammornas åsikt om produkten. 

Consideration: Efter att ha sökt runt om menskoppen på bland annat forumet “familjeliv”,             

där de ständigt pratar om olika variationer och företag till menskopp, har hon läst olika               

recensioner från mammor i samma situation. Detta har fått Karin till att bli nyfiken över               

“Flowcup” då detta verkar besvara hennes behov.  

Conversion: Karin har bestämt sig att beställa hem menskopp från Flowcup. 



Budget:  
4500:-  

Kampanj 1: 25 % 

Kampanj 2: 25 % 

Kampanj 3: 50 %  

 

● Vi har valt att sätta in 50 % av våran budget till kampanj “informationssökande” då               

keywordsen i kampanjen har störst sökvolym och där är det också större kostnad.  

 

● Resterande av budgeten blir uppdelat 25 % var då dessa har i snitt lika låg sökvolym                

jämfört med kampanj 3.  

 
TIPS OCH TRIX 

Vi har uppmärksammat i era tidigare annonser att eran CPO var relativ hög.  

Detta har gjort att vi har satt ihop en lista med vad ni kan tänka på framöver vid annonsering                   

för att sänka CPOn.  

 

Hur man minskar CPO (Cost Per Order)/Cost Per Lead/Cost Per Acquisition: 

 

● Gör en bra market research! Där man kan besvara frågor som: Vad är det med mitt                

företag som får folk att bli attraherade? Styrkor/svagheter? Hur kan vi betona            

styrkorna på ett sätt som intresserar kunder och får företaget att skilja sig från sina               

konkurrenter”.  

 
● Möjligheter och hot i marknaden? 

 

● Vad gör konkurrenterna jämfört med oss? 

 

● Segment targeting: 

Det vill säga, gör hellre flera kampanjer med mindre målgrupp än en kampanj med en               

stor. Detta gör att vi kan forma vårt innehåll korrekt till rätt målgrupp. 



Exempelvis: 

En kampanj för ålder, kön, var dem befinner sig. 

En kampanj för deras beteende och intressen. 

En kampanj för att målinrikta sig på människor som redan varit inne på hemsidan och               

försök få dem tillbaka. Även här kan man rikta sig in på ”similar audiences” då dessa                

beter sig likadant som ens trogna kunder. 

 

● A/B testing. 

 

● Kolla upp hur aktiv tidigare kampanjer har varit från början till slut.  

Kanske korta ner annonseringen eller förlänga? 

 

● Mer relevant desto bättre! Välj starka målinriktade long-tail keywords som kunder           

söker på. Använda enstaka sökord annonsgrupper. 

Detta kommer öka kvalitetspoäng/Googles betyg som sen kommer minska kostnaden          

per klick. Ju mindre pengar du betalar för trafik och desto mer intresserad trafiken blir               

av innehållet, desto lägre blir den totala CPL/CPO. 

 

● Skippa low performing keywords. 

 

● Få in keywords i annonstexten och på landningssidan! 

 

● Optimera landningssidan. 

 

● Kör retargeting campaigns. 

 

● Temporärt sluta målinrikta platser som ger lite sälj. 

 

● Förbättra Quality Score. Optimera checkout processen. Optimera ads för mobil. 

 

● Kolla de negativa keyword så man inte fokuserar på människor som inte är relevanta              

för en.  



Arbetsprocess:  

 
● Intro + konkurrenter = Besa 
● USP = Besa 
● Mål = Hanna + Victor 
● Kampanj = Alla 
● Ad groups = Alla 
● Keywords = Victor, Besa, Lina 
● Keywords match type = Alla 
● Ad copy = Alla 
● Målgrupp/persona = Natalie + Hanna + Victor  
● Budget = Alla  
● Sammanfattning = Lina 
● PPT = Natalie 
● EXCEL = Victor  

 
 
 


