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MERKEVARER 
I VIRUSENES 
TID



COVID-19 representerer en humanitær utfordring som er enestående 
i nyere tid. Nasjoner, økonomier, forsyningskjeder, arbeidskraft, 
forhold, fornuft og humør blir satt på prøve. Merkevarer har kraft til å 
hjelpe - både publikum og seg selv - gjennom denne krisen. Denne 
presentasjonen er ment som en praktisk tankestarter for konstruktive 
diskusjoner - spesielt rundt hva markedsføring kan bidra med, måtene 
det ikke kan, - og ja kanskje hvordan du kan vaksinere merkevaren 
din for å komme godt ut på den andre siden av tunellen. 
Innholdet er norsk gjendiktining fra kilder som BBH, samt McKinsey, 
Maslow, MillwardBrown, Kantar og andre kjendiser.

HVA KAN 
MARKEDSFØRING 
GJØRE?



Hva 
betyr det 
for deg?



Det mest umiddelbare er helt klart å ta vare på medarbeidere og å sikre 
at kritiske næringskjeder forblir intakte. McKinsey's Covid-19 dokument 
har en rekke punkter som gir tips og råd til bedrifter på flere områder. 
Vårt dokument ser derimot kun på markedsføringsoppgavene som kan 
utføres i de kommende månedene for å sikre et trygt handlingsrom. 
Følgende spørsmål ser vi kan være nyttige:
1. Hva hører du? Raskt utvikle et nytt syn på kunder og deres vaner, 

evt deres nye behov og nye holdninger.
2. Hvilke konsekvenser vil det ha for produkt- og tjenestetilbudet ditt de 

neste månedene?
3. Hvilken trygghet kan du tilby kunder umiddelbart gjennom 

markedsføring om at disse vil forbli upåvirket eller få det bedre?
4. Er markedsføringen din på folkets side, spiller du på de nye 

behovene deres eller forsterker du bekymringene? Eller selger du 
noe?

5. Har du oppdatert medieplanen din for å gjenspeile folks nye 
mediekonsum?
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Aller mest blir dette et spørsmål om språkbruk og oppførsel. Du vil 
tape stort hvis du fremstår som opportunistisk og krass. Selvfølgelig 
ønsker merkevarer fortsatt å bli vurdert og kjøpt, men markedsledere 
bør stille seg disse spørsmålene:

1. Passer det seg med vanlig markedsføring nå? Sløser automatiserte 
markedsføringssystemer med medieplass og verre, irriterer markedet?

2. Psser budskapene du skal ut med? Eller tar du opportunistiske avgjørelser 
nå (f.eks. Prisstigninger) som du senere vil bli dømt for?

3. Lytter du virkelig til kundene dine i sosiale og gjennom trendfunn i 
datasettene dine for å forsikre deg om at kommunikasjon og handlinger 
ikke er ute av takt med markedet?

4. Er det noen umiddelbare handlinger du kan gjøre til fordel for folk og deres 
nye behov - og ikke fordi du vil selge mer?

5. Har du kansellert utendørs media og peilet deg inn på stuen?
6. Har du en djevelens advokat som kan dobbeltsjekke at markedsføringen din 

er passende, da teamet ditt fort kan bli nærsynte? Skaff deg en second 
opinion.
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Behov - 
nye som 
gamle



FYSIOLOGISK
Mat, søvn, sex

KJÆRLIGHET & TILHØRIGHET
Vennskap, familie og intimitet

SELVFØLELSE
Fellesskap, selvtillit, selvtillit, 
prestasjoner, respekt,

SELVREALISERING
Produktivitet, kreativitet, 
spontanitet, aksept, opplevelser

Markedsføring som er følelsesmessig 
tilpasset og snakker til behov, er mer 
effektiv enn introvert og rasjonell salgsprat. 
Det er lurt å tenke på kundenes evt nye 
behov, kanskje kartlagt mot et hierarki (til 
høyre). Merker som kan adressere bunnen 
og midten av pyramiden bør gå først og 
ganske modig ut, merkevarer mot toppen vil 
gjerne beveges seg mer forsiktig.

Behovs-
hierarkiet

TRYGGHET
Helse, sysselsetting, ressurser, 
eiendom, familie, moral



Survival Anxiety Autonomy Tech as 
saviour

Cabin fever Direct to my door Virtual adventures

Treating 
the 
planet 
better

Sustainability Isolation Loneliness Small mercies Time well spent Slow living

Communities Giving back Family time Local Digital activism Burn out Boredom

Personal growth
Home  
office/
home  

balance

Finances Mental health Digital activism Fitness Home  
improvem
ent

COVID-19: Mulige behov og mindsets

Nye behov?



Noen tips



Du kan spille en rolle, men 
unngå å forsøple 
omgivelsene med fyllmasse 
og selvfølgeligheter.

Vær din 
rolle 
bevisst



Lytt til hva som sies der ute, også 
om deg. Følelser og fakta 
forandrer seg fort, også 
sammennhegne du sees i. 

Lytt 
lytt 
og lytt



6,472 complaints on 
Twitter only  since 
beginning of March

Dine kanaler bør være åpne 
og tilgjengelige for kunder 
og deres spørsmål - gode 
som mindre gode.

Vær 
tilgjengelig



Kaos og panikk trenger 
ikke nok en turbo, vær 
saklig og vis selvtillit. 

Our online shopping service will be available again in the shortest possible
time!

Our technicians are providing an extraordinary maintenance of 
the systems,  with the aim of making our site perform as well as 

possible to manage the  exceptional demand of recent days.

Currently, we expect this intervention to end by 01:00 on Saturday 
March 14  at  the latest.

Carrefour looks after you!
Our stores are always open.

With us, your shopping is safe!
We have followed all precautions to

minimize the risks to your health

At least one metre away
We recommend staying a 

distance  of one metre away 
from other people

We are always open
We are close to you and open in  
some Carrefours even 24 hours 

a day

Utvis ro



Det er nok av 
høytalerbeskjeder der ute. 
Innrøm feil eller svakheter, 
fokuser på løsnng og spør om 
forstålse.

Vær 
ærlig



Stå sammen med resten av 
kategoriene, vis solidaritet 
overfor dem som trenger 
det, og lær samtidig av dine 
konkurrenter.

Sett 
forskjeller 
til side



Det verste som kan skje er 
hvis du blir sett på som en 
som forsøker å tjene på 
eller bagatellisere 
problemene.

Ikke prøv å 
utnytte 
situasjonen



Der det er relevant, gi folk lys i 
mørket. Gjør kompleksitet enkelt.

Source: New York 
Times

Tilfør 
fakta



Hvis du har et merkevare som kan 
være lettbent, kan din rolle være å 
ikke ta deg selv så alvorlig for å få 
folke til å føle seg vel.
COVID-19 relaterteTweets utgjør 
per nå bare 1% - folk trenger noe 
annet.

Gjør 
stemningen 
lettere



Disney visste at en haug med foreldre 
og barn var stuck hjemme på grunn av 
COVI-19 karantene, og valgte å tilby 
tidlig strømming av Frozen2, men de 
nevnte ikke hvorfor.

Ikke alltid 
fortell 
hvorfor



Utendørs har mindre effekt, mens mer 
intime flater naturlig nok har mer. Kjøp 
korte kampanjer siden tilgjengelighet/
inventory vil variere. Tilpass deg nye 
vaner der ute.                                                           

Revurdér 
mediaplanen



LVMH produserer håndvask i alle 
parfymefabrikkene sine. 

Handling 
trumfer 
prat



Hvis du faktisk har produkter som 
kan hjelpe folk, så hjelp folk.

Vær 
hjelpsom



Hold moralen høy, vær 
støttende og gi bort marginer "Delivery in the UK is currently free. We have also improved options for gifting,  

personalised messaging and international shipment, to allow you to send gifts to 
those you  may not be able to visit at this time” Department store Liberty’s adds a 
lovely touch

Vær 
sjenerøs



Hva står din merkevare for, hva leverer 
du, hva er din kjernekompetanse, det er 
basisen for det du kan gjøre og si.

Forbli ved 
din lest



Ikke føl at du må lage noe nytt, 
hvis den største verdien ligger i å 
formidle/dele det som allerede 
finnes.

Tilby 
nytte-
verdi



Stopp rykter og fake news ved å gi 
plass til fakta og nyttig informasjon

TikTok videos with  
Covid-19-related 
keywords...

Link to WHO-
sanctioned  advice & 
information.

Gi 
ekspertene 
plass



Contribute with your loyalty points to support  
those on the frontline of the COVID-19  
emergency. Because united, even when apart,  
we can make a difference.

WITH YOUR POINTS  
YOU CAN HELP TOO.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man 
best kan hjelpe til. Det å legge til rette 
for at andre kan hjelpe, kan være det 
mest hjelpsomme.

Hjelp til med 
å hjelpe 
andre



Å ta vare på egne folk er ikke bare 
lurt, det sier at du er riktig skrudd.

VS.

Ta vare 
på dine



Jobb sammen med partnere og 
leverandører om opplegg som gjør 
nytte der det trengs mest.

Det skjer 
lokalt



De fleste av oss har barrikadert oss 
hjemme, mens noen må kjempe ved 
fronten. En liten takk kan bety mye.

Vis  
takk-
nemlighet



Hjemmetilværelsen er langdryg, kjedelig, lite 
produktiv, ja kanskje også stressende. Hva 
kan bidraget være til alle de som nå sitter og 
ser maling tørke?

Løs de små 
problemene 
også



Snu det 
til noe 
positivt
Når livet byr på isoalsjon, hva kan det 
brukes til? Nedetid kan være bra for 
mange ting, trening, underholdning, 
produktivitet, nettverking - en ny hverdag 
kan by på flere positive resulateter



Hvordan lage og spise middag på facetime? 
Eller hvordan lage nye grupper for de små 
tingene? Lag en tradisjon av det.

 
Lag nye 
tradisjoner



Merkevarer må klare seg uten muligheten til å skyte i den 
virkelige verden, men det er ikke helt sant. Du kan bruke 
animasjon, illustrasjon, CGI, VFX, bevegelsesgrafikk, 
kompositt, stock-footageopptak, brukergenererte bilder/filmer 
med mer - uten at det går på bekostning av kvalitet. Er det 
Klokt og Kreativt, finner vi en måte å gjøre det fint på!

Hvordan 
produsere?



Hvordan 
skyte film 
eller foto

Produksjoner kan gjennomføres på følgende måte: 

- Flest mulig møter per videoconference 

- Sikkerhetsansvarlig på set har satt seg 100% inn i FHI sine 
retningslinjer 

- Alle på opptak må være symptomfrie, ute av karantene, evt testet 

- Færrest mulig på opptak ute, maks 5 i hver “gruppe” 

- Avstand holdes kontinuerlig på min 1m  

- Aldri flere enn 4 i samme rom 

- Håndvask alltid lett ilgjengelig 

- Alle har med egen matpakke. Separat drikke 

- Location har full nedvask før og etter opptak



Litt om 
effekt



Merker som reduserer markedsføring i 
nedgangstider, kommer ofte svekket ut i andre 
enden. Hver virksomhet vil ha sine egne unike 
grunner, men historien forteller oss at 
gjennomsnittlige markedsføringsbudsjetter bør 
beskyttes, og ikke bli utnyttet for balansen.

Reductions in marketing spend create
short-term returns but significant long-term 
loss

Brands that go dark during 
recessions  suffer significant brand 
metrics declines

Brands that cut advertising budgets 
most  aggressively took 5 years to 
recover

ROCE = return on capital employed

Sources: MillwardBrown, Data2Decisions, Butterfield

Oppretthold 
spending



Sterke merkevarer kom seg 9 ganger 
raskere enn svakere merkevarer etter 
finanskrisen i 2008. Ikke glem merkevaren 
din! Beskytt den. Dyrk den. Det er en 
investering når tidene blir bedre.

Strong brands recovered nine times faster following the financial crash of 2008

Source: Kantar, BrandZ

Beskytt 
merkevaren 
din



Den doble effekten av kortsiktig 
markedsføring og lavere investeringer 
halverte den totale effekten av kreativ 
markedsføring på bare fire år. Ved å 
redusere investeringene på lang sikt står 
nå merkevarene overfor den reelle 
risikoen av å redusere sin kommersielle 
kraft gjennom linjen. Hold stand så mye 
du klarer.

Sources: Binet and Field, Selling Creativity Short

Tenk 
langsiktig



Merker som fokuserer på å øke relativ andel av 
SOV, opplevd andel av SOV og oppfatning/
assosiasjoner rundt kvalitet har mer suksess. Det 
skjedde på 90-tallet. På 2000-tallet. I 2008. Og 
det vil skje igjen.

Sources: Butterfield, BBH Engage Panel

Bruk på de 
riktige 
stedene



I en post-pandemi verden vil det være mange små 
øyeblikk som får en ny følelsesmessig betydning: den 
første kaffen på hjørnet, den første ølen med gjengen, 
mange “Gjensyn” og “Restarts”. Merkevarer som kan få 
dem til å føle seg enda mer spesielle og løfte disse 
øyeblikkene, vil kunne tjene på det.

Feire de 
sterke 
følelsene



Motstå trangen til å spikre en nøyaktig plan. Gi deg selv 
og teamet ditt en sjanse til å tilpasse dere underveis. 
Del feks kvartalene opp, kartlegg ting, redegjør pros/
cons. Gå til iterative leveringssykluser. Vær smidig.

Source: WARC

Gi deg 
manøvrerings-
rom



Source: Very Succesful People and Brands

Fundament 
kan hjelpe 
deg med å 
tenke klart i 
uklare tider 



@ f u n d am e n t e t . n o




