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1. Promotionaktivitet v. 44-45 – Lugna Favoriter
Lördagen den 29/10 startade aktiviteten genom att promotionspotarna började gå i
reklambreaken. Veckan därpå började den redaktionella aktiviteten då programledaren ringde upp
vinnarna som blivit nominerade av sina barn/familj. På hemsidan fanns en av MTG producerad
undersida med information om tävlingen och ett tävlingsformulär.

2. Kampanjeffekt
Station: Lugna Favoriter
Antal spotar: 72 st promotionspotar
Längd: 30 sek
Analys promotionspotar - Målgrupp Alla 9-79 år
Räckvidd:
215 000 unika personer.
Räckvidd i procent:
2,7 %.
Frekvens:
2,7 ggr.
Totalt antal kontakter: 574 000
Källa: SIFO Radio Planning 2011-4
Till ovanstående tillkommer det redaktionella innehållet som uppskattas till drygt fyra minuter per
dag i redaktionell miljö för denna promotion.
Det redaktionella innehållet bestod av livepromning (då programledarna hänvisade lyssnarna in på
hemsidan för att anmäla deras underbara pappor) inför tävlingen och finalförfarandena i Lugna
Favoriter (totalt 4 stycken under perioden).
Bruttomediavärde:
Radio (promotionspotar)
Radio redaktionellt innehåll (uppskattning)
Webb (kampanjsida inkl. produktion)
Totalt uppskattat bruttovärde:

ca 34 513 kr
ca 44 956 kr
ca 5 500 kr
ca 84 969 kr

3. Webb – statistik
Under den aktiva perioden hade kampanjsidan, som innehöll information om hur man anmälde
sig/eller någon annan till tävlingen på lugnafavoriter.se, 3 473 sidvisningar. Av dessa var det 22,5%
som skickade in en anmälan (781 st totalt). En positiv överraskning var att hela 301 st även valt att
bocka för rutan om att de önskar erbjudanden från Informus olika hotell.
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Besöksstatistik kampanjsida lugnafavoriter.se

På stationens startsida låg en stor redaktionell ”puff” placerad i ”artikelflödet”, denna länkade
vidare till den av MTG Radio producerade undersidan.
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Kampanjsida på lugnafavoriter.se
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4. Tävlingsförförande
Under den aktuella tävlingsperioden perioden rullade promotionspotar som förklarade för
lyssnarna hur de skulle göra för att anmäla sina pappor till tävlingen. Väl inne på kampanjsidan
under lugnafavoriter.se fanns ett anmälningsformulär att fylla i. Programledarna agerade jury och
utsåg de bidrag som de tyckte hade bäst motiveringar. Vid fyra tillfällen under perioden ringdes de
vinnande papporna upp och fick höra hur deras barn berättade om varför just deras pappa var värd
att få åka iväg till en av Informus fina anläggningar.

5. Antal tävlanden
Under den aktiva perioden (29 okt - 11 nov) kom det in hela 781 st nomineringar. Detta är ett
väldigt högt antal för att vara en tävling som kräver ett så pass starkt engagemang av de som väljer
att nominera en person. En vanlig tävling med liknande upplägg brukar ligga som mest med 200 st
anmälningar så vi konstaterar att det varit ett väldigt framgångsrikt upplägg.

Uppföljning: Informus – ”Fars dag 2011”
Sid 7/7

Exempel på nomineringar:
Motivering: Varför har du världens bästa Pappa?: Min pappa är en klippa; modig, osjälvisk och klok.
Han har lärt mig vikten av att osjälviskt ställa upp för andra. Han har lärt mig att stå upp för mig själv.
Han har lärt mig om livet! Jag har nog varit dålig på att tacka honom för alla goda råd jag fått under
årens lopp samt det faktum att han alltid funnits där för mig i både med- och motgång (trots att vi haft
våra duster). Nyligen förhindrade pappa ett inbrott och blev kvarterets HJÄLTE. Men jag vill att han ska
veta att han ALLTID har varit MIN!
Vilken upplevelse vill du ge till din Pappa?: Utö Värdshus
Ditt Namn: Tove Sundquist

Motivering: Varför har du världens bästa Pappa?: Min egen far Olle Yvling, skulle behöva få en natt på
ett hotell och få lyxa till det lite. Han har 5 barn och 13 barnbarn, som han och min mor ställer upp för i
alla väder. Han tänker bara på alla andra och inte så mycket på sig själv. Han är pennsionär men det
märks inte på honom, dels ser han fortfarande ganska ung ut för sin ålder och är en glad och trevlig pers.
i alla väder.Min dotter sa en gång att morfar skulle behöva en lång semester från sina barn och barnbarn
för att kunna lada sina baterier. Han är värdens bästa pappa, svarfar och morfar. Vi älskar dig!
Vilken upplevelse vill du ge till din Pappa?: Adlon Hotell
Ditt Namn: Terése Strömberg

Motivering: Varför har du världens bästa Pappa?: Jag heter Kian och är 7 snart 8 månader. Min pappa
Charlie jobbar och sliter väldigt mycket för att jag och mamma ska kunna ha det bra och göra massa
roliga saker. Och fast pappa är jätte trött och tillomed jobbar på natten ibland, så kommer han hem och
ger mig och mamma massa kramar och pussar och säger att det inte gör något att han är trött, när han
får komma hem till mig, för att jag är hans största skatt på jorden, han blir pigg och glad av mig, säger
han. Han älskar mig över allt annat. Han är världens bästa pappa!
Han brukar busa med mig också. Haha han blåser mig på magen så det låter som att jag pruttar,och det
killas massor. Då skrattar jag så det bubblar ur mig och ibland får jag flyga på hans fötter.
Åh pappa vad jag saknar dig när du jobbar, längtar tills du kommer hem. Jag älskar dig!
Vilken upplevelse vill du ge till din Pappa?: Badhotellet Tranås
Ditt Namn: Natalie Bjurling

Motivering: Varför har du världens bästa Pappa?: Mats! Min pappa har under hela mitt liv kämpat och
kämpat för att jag och min bror skall kunna ha de vi önskat oss. Han jobbar nästan ihjäl sig och har gjort
under många många år. Han har alltid gett mig de jag önskat och nu vill jag visa att alla dessa år av slit
för att jag skulle kunna ha min älskade häst Heide betytt overhört mycket. Han ställer alltid upp och han
gör mig stolt. Stolt för att just Mats Jonaeson är MIN pappa!
Vilken upplevelse vill du ge till din Pappa?: Almåsa Konferens
Ditt Namn: Sandra Jonaeson

