
  

 

IN THE NON-
SMOKING ZONE 

Marknadsföringskampanj för Zonnic hösten 2019 

 

Natalie Eklund, Emma Nilsson, Eva Alricsson, 
Elin Johansson & Lisen Liljeqvist 
Onlinemarknadsföring 2019 Malmö 

 



1 
 

Innehåll 
1. Sammanfattning .................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 1 

3. Syfte och mål ....................................................................................................................................... 2 

3.1 Syfte och mål med kampanjen ...................................................................................................... 2 

3.2. Vårt syfte med just denna kampanj ............................................................................................. 2 

4. Målgrupp ............................................................................................................................................. 3 

5.1. Steg 1 – Influencers ...................................................................................................................... 4 

5.2 Steg 2 – Event ................................................................................................................................ 5 

5.3 Steg 3 – Content ............................................................................................................................ 6 

6. Budget ................................................................................................................................................. 7 

7. Starkaste fördelar med kampanjen ..................................................................................................... 7 

8. Enkäten ................................................................................................................................................ 8 

 

1. Sammanfattning   

Sammanfattningsvis har vi byggt upp vår kampanj som en tre-stegs-raket. Slutmålet är att få fram 
och sprida innehåll som känns trovärdigt och inspirerande. Detta gör vi genom att först samarbeta 
med influencers som gör inlägg på olika teman (läs mer 5.1). Sedan anordnar vi eventet “In the non-
smoking zone” där influencers deltar i en talkshow som spelas in (5.2). Sist av allt sprider vi 
materialet som spelades in under eventet i digitala kanaler (5.3).  

Vi har utformat vår kampanj utifrån research och en enkät där vi funnit stöd för målgruppens intresse 
av trovärdigt innehåll med lättsam ton. Vi vill att de ska känna sig “in the zone” när de använder 
Zonnic-produkter!  

  

2. Bakgrund  

Zonnic ägs och marknadsförs av Niconovum AB. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Finland och 
Island. Zonnic har länge legat i framkant på den internationella marknaden för 
rökavvänjningsprodukter, så kallade Nicotine Replacement Therapy-produkter (NRT-produkter). 
Zonnics produkter klassificeras som nikotinläkemedel och säljs bland annat i dagligvaruhandeln och 
på apotek.  

Huvudkonkurrenterna är de väletablerade märkena Nicotinell och Nicorette, men under de senare 
åren har även nya aktörer på marknaden plockat marknadsandelar. Dessa aktörer utgörs främst av 
producenter av tobaksfritt snus, så kallat “vitt snus”. Några exempel på dessa konkurrenter är Zyn 
och Lyft. Värt att notera är dock att deras produkter inte faller in under samma produktkategori och 
regelverk som Zonnics produkter - nikotinläkemedel - omfattas av.   
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Zonnics positionering på sluta-röka-marknaden förhåller sig efter ett antal paroller:  

 Zonnic är kompisen som hjälper dig att ta kontroll  
 Zonnic vill hjälpa dig att få kontroll på dina villkor  
 Varje cigarett du väljer bort är en seger  

Parollerna gör att de särskiljer sig något från de konkurrenter som istället verkar fokusera på att helt 
ersätta cigaretter med nikotinläkemedel, det vill säga att göra stora ändringar i sina vanor och 
livsstilsval1. 

Sedan rökförbudet på allmänna platser som infördes den 1 juli 2019 är det rimligt att tänka sig att 
fler människor är intresserade av nikotinläkemedel2. 

3. Syfte och mål  

3.1 Syfte och mål med kampanjen  

Niconovum vill med hjälp av en kampanj träffa rätt målgrupper för att öka försäljningen av Zonnic-
produkter (munsprayen, sugtabletterna och portionspåsarna). Målgruppen innefattar personer som 
röker dagligen men även de som röker då och då.   

Syftet med kampanjen är att på ett kostnadseffektivt sätt få så många människor som möjligt att se 
Zonnics varumärke, läsa mer om Zonnics produkter och slutligen motivera konsumenterna till ett 
köp. Målsättningen är att öka försäljningen med 10 % jämfört med samma period föregående år 
(2018).   

Perioden som avses för kampanjen är oktober till december 2019.   

3.2. Vårt syfte med just denna kampanj  

Vårt syfte med vårt kampanjförslag är att ta fram innehåll som känns trovärdigt och genuint för 
målgrupperna. Vi tror att vi kan uppnå detta med att kombinera flera olika metoder och kanaler3 för 
att skapa tillit till varumärket och uppmärksamhet för produkterna. Vi anser att vårt kampanjförslag 
snabbt kan öka försäljningen i och med att evenemanget ligger nära i tiden men vi tror även att 
innehållet som tas fram har god potential att kunna användas länge i flera olika kanaler.  

                                                           
1 Exempel på formuleringar som uppmanar till att sluta röka helt, från Nicorette: https://www.nicorette.se/sluta-
r%C3%B6ka/tips-f%C3%B6r-att-sluta-r%C3%B6ka 

2 I denna artikel debatterar en generalsekreterare från astma och allergiförbundet att rökförbudet har gett effekt. 

Apoteken har även fått ökad försäljning på nikotinprodukter. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/LAe9lR/dags-att-
lagstifta-mot-rokning-fran-grannar  

3 https://2018.svenskarnaochinternet.se/generationer/  ”90-talisten i topp med det mesta på nätet” Enligt en rapport från 
internetstiftelsen och svenskarochinternet.se är 90-talisterna vana vid att använda internet, smartphones, Facebook och de 
är snabba med att undersöka nya tjänster på internet. Under 70-talisterna kan vi även läsa att de som är födda på 70-, 80- 
och 90-talet ligger nu i topp på internet i mobilen. 98–99 procent är uppkopplade. 
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4. Målgrupp   

Vi har valt att begränsa målgruppen på parametrarna kön och ålder. Till kampanjens natur hör även 
att målgruppen begränsas till de personer inom målgruppen som är vana att konsumera innehåll via 
digitala och sociala medier.   

Vi fokuserar på att nå kvinnor mellan 25 och 35 år. Personer under 25 är mindre intresserade att 
sluta röka4. Personer över 35 är vanare att ta emot reklam i form av TV-, radio- och 
tidningsannonser5. Förutom att dessa medier är för kostsamma för kampanjbudgeten är de även 
svåra att mäta effekten av och ger inte målgruppen stora alternativ att interagera med budskapet. Vi 
har valt att begränsa det primärt till kvinnor för vi tror att vår metod med influencers och event ger 
mer return of investment på kvinnor än att försöka i första hand övertyga män att ta del av forumet 
och sen övertyga dem om Zonnics produkter6. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det även fler kvinnor än män7 som röker vilket gör det rimligt av 
avgränsa målgruppen till kvinnor. Det finns även studier på att kvinnor är mer benägna än män att ta 
hjälp av läkare eller läkemedel att välja8.   

Geografiskt är evenemanget (steg 2) centrerat till Malmö/Skåne. Det är för att förenkla det 
administrativa och logistiska arbetet för att både Niconovum och Scream är verksamma i Skåne.   

Eftersom vi har valt att arbeta med influencers når vi våra målgrupper via deras följare.  

5. Vårt förslag på kampanj  

Vår kampanj är uppdelad i tre steg där det primära syftet är att samla in trovärdig content, och på 
resan dit väcka uppmärksamhet för varumärket och produkterna. Materialet filmas under ett 
evenemang i mitten av kampanjperioden. Innan eventet har reklam gjorts av influencers, och efter 
sprids klipp/filmer från eventet.  

                                                           
4 https://www.psykologermottobak.org/Default.aspx?SiteSearchID=3206&PageID=18995533 Ur kapitel 2. Samtal om tobak 
och avvänjning med unga, sidan 10: “ungdomar utvecklar successivt ett regelbundet bruk utan att reflektera över det. De 
röker eller snusar först på ett socialt sätt med kompisar och på fest och övergår efter en tid till ett vardagligt bruk som mera 
styrs av fysiskt och psykologiskt beroende.” Vet inte ungdomarna om att de har utvecklat ett beroende är det inget de vill 
sluta med - för de är ju inte medvetna om det. 

5 https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/svenskarna-och-internet-sa-andras-svenskarnas-medievanor 

6 Kvinnorna dominerar influencer markering https://www.beatly.com/sv/blog/kvinnorna-dominerar-influencer-marketing. 
Are women influenced by influencer marketing? https://www.mdgadvertising.com/marketing-insights/are-women-
influenced-by-influencer-marketing/ “86% of Women Use Social Media for Purchasing Advice” 
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you 

7 https://tobaksfakta.se/ny-statistik-om-vara-tobaksvanor/ “I den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, röker 11 procent av 
kvinnorna och 6 procent av männen varje dag.” 

8 https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/stora-skillnader-i-m%C3%A4ns-och-kvinnors-
r%C3%B6kning-och-r%C3%B6kstopp-1.215358  
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5.1. Steg 1 – Influencers   

I korthet: Det första steget i kampanjen är ett samarbete med influencers. Tre influencers gör inlägg 
under en begränsad period som bland annat handlar om att välja bort cigaretter, hälsosammare 
livsstil och informera om eventet.   

Vi skapar ett samarbete med tre olika influencers, antingen via en förmedlingsbyrå9  eller om Scream 
själva har resurser att kartlägga och initiera samarbete med influencers.   

Utifrån vår enkät kan vi konstatera att målgruppen föredrar att motta information om produkter i 
sina sociala medier, via influencers eller via en vän. Det gör det rimligt att tro att influencers är ett 
bra tillvägagångssätt för att nå målgruppen och få dem att närma sig ett köp.  

För att skapa en bredd och nå så många olika människor som möjligt har vi skapat tre profiler.  

Profil  Nyckelord  Exempel  

Förebilden  Tjej, livsstil, snyggt Instagram-flöde, medveten 
om ideal/kroppsakvitism  

Molly Sandén  

Kompisen  Tjej, rak, ärlig, rolig, sketcher, självdistans  Ellen Bergström, HanaPee  

Festprissen  Kille, humor, går på events, musik  Viktor Frisk, johnny Edlind  

 De tre influencerna gör tre inlägg under kampanjens första period. Beroende på influencernas val av 
plattform samt erfarenheter av att röka/sluta röka kan inläggens format och innehåll givetvis variera. 
Dock bör inläggen innehålla två huvudkomponenter där det ena är att uppmärksamma eventet och 
det andra är exempelvis ett av följande teman:  

 Erfarenheter av rökning eller att sluta röka  

 Vad händer i kroppen när man väljer bort en cigarett?  

 Göra Zonnic-testet “Vilken produkt är jag?” och uppmana följarna att göra detsamma  

 Tävling, exempelvis “Två av mina följare får följa med på In the non-smoking zone!”  

Samtidigt under influencernas arbete med att marknadsföra Zonnic, så kan Zonnic dela influencernas 
material i egna kanaler.   

                                                           

9 Exempel på förmedlingsbyråer som man kan kontakta: Boostified, Curemedia, Tournagency och Beatly.  

15 okt - 15 nov
Influencers 
gör inlägg

15 november

In the non-
smoking zone

16 nov - 31 dec

Annonser 
rullar
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Alla inlägg som influencerna gör är givetvis väl förberedda med ett kompendium från Niconovum 
som behandlar fakta om produkterna, regler om vad man får säga i marknadsföring av 
nikotinläkemedel och information om hur rökning påverkar hälsan.  

Enligt AIDA-modellen10 är det här vi fångar målgruppens uppmärksamhet (attention). Följarna blir 
nyfikna på vad influencerna pratar om. Just rökning kan vara ett kontroversiellt ämne som kanske 
inte matchar med den bilden av influencern som följarna har11 och därmed skapar ännu större 
nyfikenhet. Vi vill att följarna blir nyfikna på varför influencerna pratar om att sluta röka och om 
evenemanget.  

Det är även här vi får följarna att bli intresserade (interest) och det är viktigt att i det här steget 
identifiera vilka behov och frågor målgruppen har. I det här fallet innebär det för oss/Zonnic/Scream 
att hålla koll på de frågor som dyker upp i influencernas flöden och ta tillvara på möjligheten att 
interagera med målgruppen i detta steg.   

Man kan också argumentera att vi på ett sätt även väcker önskan (desire) hos konsumenten redan 
här, då de kanske önskar vara med på evenemanget.   

5.2 Steg 2 – Event  

I korthet: Influencers bjuder in till ett litet, intimt event ”In the non-smoking zone” i Malmö där vi 
utgår från parollen “varje cigarett du väljer bort är en seger”. Influencerna deltar i en talk-show som 
filmas. Det primära syftet är inte evenemanget i sig, utan att skapa ett tillfälle att samla content och 
dessutom påverka mikro-influencers.  

I mitten av kampanjperioden äger evenemanget In the non-smoking zone rum. Det är ett litet VIP-
evenemang där influencerna själva har bjudit in cirka 30 personer var, huvudsakligen andra 
influencers.   

I vår enkät såg vi att det som lockar målgruppen mest att gå på ett event är att det är gratis, att flera 
de känner ska dit och att det handlar om ett ämne som de tycker är intressant. Alla de anledningarna 
anser vi går linje med vår ambition med eventet.  

Evenemanget består av ett mingel med en kortare talk-show halvvägs genom kvällen. På scenen 
modereras ett samtal mellan influencerna av en moderator och samtalet bryts ibland av med 
mikroföreläsningar/instick från en sluta-röka-expert. Talk-showen filmas, antingen av en mediabyrå 
eller mediaskola, beroende på prioriteringar i budget. Talk-showen klipps även till en podd. 
Förslagsvis avslutas kvällen med ett uppträdande eller ett efter-släpp.  

På eventet finns flera aktiviteter som anspelar på temat, exempelvis “Testa dina lungor” och 
miniutställning om vad som händer med ens hälsa när man slutar röka.  

 

                                                           
10 https://www.linkedin.com/pulse/aida-prisad-reklammodell-som-ger-v%C3%A4gledning-mikael-grawe/ 

11 Influencers och bloggares dåliga vanor är ofta ett hett ämne i olika skvallerforum 
https://stoppapressarna.se/svenskabloggare/isabelle-borjade-roka-nar-hon-var-12-ar  
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Exempel på frågor för panelen  Exempel på mikro-föreläsning  

 Har du eller känner du någon som 
har försökt sluta röka någon gång? 
Hur gick det?  
 Hur tror ni att rökförbudet 
påverkar utelivet?  
 Vad kan man göra för att försöka få 
en kompis att sluta röka?  

 Vad händer i kroppen om man 
väljer bort en cigarett?  
 Hur påverkar rökning ens 
utseende?  
 Vad är skillnaden mellan 
tobaksfritt snus eller 
nikotinläkemedel?  

 Vi vill att gästerna ska dela upplevelsen i sina respektive flöden och har därför valt att begränsa 
gästlistan till en liten skara för att kunna lägga resurser på att skapa ett evenemang som känns lyxigt 
och “Instagram-vänligt”. Lokalen är något i stil med MJ:s i Malmö och det bjuds på snygga drinkar och 
snittar. Gästerna får goodiebags med sponsrade produkter på temat “ta hand om dig” - exempelvis 
energibars, tandborste och ansiktsmask. I goodiebagen finns även produktinfo och rabattkupong. 
Givetvis finns det ett fotobås och inredningen är prydd med Zonnics logga och färger.   

5.3 Steg 3 – Content  

I korthet: Materialet från eventet klipps till två olika typer av innehåll och sprids i digitala kanaler.  

Efter att influencerna uppmärksammat eventet och eventet har filmats har vi nu produkten vi vill ha 
från början: trovärdigt innehåll, och på vägen hit har vi dessutom vunnit uppmärksamhet från 
influencernas målgrupper. Med videomaterialet kan vi nu nå ännu fler ur vår målgrupp. Vi tänker 
också att talkshowen kan klippas till en podd.  

Från den filmade talkshowen klipps två olika typer av videos ihop: reklamsnutten och 
informationsfilmen. Beroende på resurser hos Scream samt prioriteringar i budget klipps filmerna 
ihop av Scream eller en extern mediabyrå.  

Baserat på enkätsvaren ser vi att målgruppen uppskattar reklam som känns rolig, realistisk och 
vetenskapligt baserad. Därför tänker vi att reklamsnuttarna är korta filmklipp med roliga eller 
tänkvärda citat från influencernas samtal under talkshowen12.  Klippen är 30 sekunder – 2 minuter 
långa och sprids via betalda annonser och inlägg baserat på programmatic adverstising. Med klippen 
är vår målsättning att ytterligare väcka en önskan (desire) hos målgruppen att vilja vara som 
influencerna och välja bort tobak. I alla filmklipp lägger vi en tydlig Call to Action-knapp, antingen 
“Gör Vilken-produkt-är-jag-testet” eller “Läs mer” för att mana målgruppen till att agera (action). 
Varje klipp avslutas med en slut-bild på Zonnics produkter och i klippen syns Zonnics logga uppe i ena 
hörnet.   

Reklamsnuttarna kan även klippas som ljud i form av podd-reklam. Där är CTA “Lyssna på In the non-
smoking zone-podden".   
  
Informationsfilmerna fokuserar mer på ren fakta om produkterna, metoder att välja bort cigaretter 
och hur rökning påverkar hälsan. Materialet till filmerna kommer från mikro-föreläsningarna under 

                                                           
12 Exempel https://www.youtube.com/watch?v=39WdAx50Lnc 
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evenemanget. Informationsfilmerna är mer tänka att läggas upp på Zonnics hemsida och Facebook-
sida, det vill säga mer som intresseväckande inlägg snarare än betalda annonser.   

6. Budget  

Vi har fördelat 500 tkr kronor över kampanjens tre komponenter så här:  

170 tkr på steg 1 – kostnad för influencers arvode, eventuellt även arvode till förmedlingsbyrån.  Det 
baserar vi på en uträkningsmodell från Beatly13.  

150 tkr på steg 2 – kostnad för lokalhyra, mat, dryck, moderator, expert, inbjudningskort till gäster.   

180 tkr på steg 3: maxkostnad för spend-budget på programmatic advertising.  

Fördelningen av pengar tillåter stor flexibilitet eftersom kampanjen består av tre olika delar. Vill man 
till exempel satsa på ett större evenemang, kan man dra ner på budgeten och arbeta med influencers 
som har lite färre följare. Vill man ha mer pengar i budget för annonserna kan man låta en filmskola 
filma evenemanget.   

  

7. Starkaste fördelar med kampanjen  

 Förstärker Zonnics identitet som “kompisen” eftersom influencers och event i Malmö känns 
“nära”.   

 Bra möjligheter i kampanjens alla steg för målgruppen att interagera med varumärket och 
produkterna. Exempelvis kommentar på influencers blogg, se inlägg från eventbesökare, 
klicka på länk på annons  

 Kampanjen håller en lättsam ton, inga pekpinnar. Vi leker med frasen att vara “in the zone”, 
det vill säga att vara sitt bästa jag, att känna sig framgångsrik och på topp.  

 Material som kan leva länge och återanvändas i ett antal olika kanaler: sociala medier, podd 
och på Zonnics egna hemsida  

 Goda möjligheter för kontinuerlig uppföljning och möjligheter till att “skruva” i innehållet 
under kampanjens gång  

 Flexibilitet i budget  

 

 

 

 

                                                           
13 https://www.beatly.com/sv/blog/vad-kostar-influencer-marknadsforing 
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8. Enkäten  

Enkäten skickades ut i mitten av september och fick 56 svarande.  
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