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Resumé
Denne opgave undersøger, hvordan virksomheder tilpasser sig til strømninger i samfundet og bruger det til at styrke deres brand. Projektet tager udgangspunkt i den danske undertøjsvirksomhed Change og deres tilpasning til strømninger i samfundet i deres markedsføring. Først redegør projektet for brugen af virkemidler i reklamer, samt hvordan virkemidlerne er med til at påvirke målgruppen. Derefter analyseres Changes tilpasning til strømninger i samfundet omkring kropsideal i deres reklamer. Her er det med særligt fokus på, hvad der kommunikeres til målgrupperne, samt hvem målgrupperne er. Målgrupperne bliver herefter sammenlignet for at forstå virksomhedens tilpasning til strømninger i samfundet. Afslutningsvis diskuteres, hvordan virksomheder kan få føling med målgruppen, så de kan udnytte strømninger i samfundet i deres markedsføring. Projektet er baseret på teorier og modeller fra fagene Afsætning A og Dansk A. Materialet, der er brugt til at besvare problemstillingerne, er valgt fra kilder som; Changes hjemmeside, Systime bøger og artikler fra velkendte aviser, ud fra et kildekritisk perspektiv. Projektet er kommet frem til, at virksomheder hele tiden skal udvikle sig for at beskytte sit brand i forhold til den samtid, som virksomheden agerer i. Det er dog en omfattende proces for virksomheden løbende at tilpasse sig til strømninger i samfundet, men det er afgørende for at positionere virksomheden på markedet og styrke deres brand.
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Indledning
Reklamer er blevet brugt i flere hundrede år, for at virksomheder kan afsætte mere. I Danmark kan reklamer dateres helt tilbage til år 1640, hvor københavnske håndværksmestre satte skilte op for at lokke flere kunder til.1 Senere, under industrialiseringen, blev den moderne reklameindustri udviklet som led i at påvirke forbruget2. Blikfang, så som illustrationer og nye former for tekst, blev introduceret i aviser, mens reklamebureauer og professionelle tekstforfattere blev en del af produktionen af reklamer3. Senere hen har teknologi og politik medvirket til at udvikle reklameindustrien, så reklamer nu er at finde på kryds og tværs af medier. Deres udvikling afspejler samtidens samfundstendenser så som kønsroller, seksualitet og politiske ideologier. Portrætteringen af kvindens kropsideal er en af de samfundstendenser, som har udviklet sig i reklamer over årtier, blandt andet som følge af kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet i 1960’erne4. Det var første skridt i retning af kvindernes frigørelse, som ændrede kønsrollemønsteret, og udviklede den måde reklamer portrætterer kvinder på5. I 1960’erne var den meget tynde model Twiggy reklamernes svar på den ideelle kvindekrop6. Reklamer bidrog gennem flere årtier til dette kropsideal ved blandt andet at benytte billedredigering af ansigt og krop, så kvinderne i reklamerne fremstod endnu mere uopnåelige for den almindelige kvinde7. Spol frem til 2010’erne, hvor den almindelige kvinde blev træt af uopnåeligheden i reklamerne. Det skabte en ny samfundstendens om et mere inkluderende kropsideal8. Siden 2020 har virksomheder verden over særligt taget denne samfundstendens til sig og stoppet deres brug af uopnåelige skønheds- og kropsidealer i reklamer. Reklamerne inkluderer nu flere forskellige kropstyper, som hidtil ikke har været indenfor samfundets norm for, hvad den perfekte kvindekrop er9. Udviklingen indtil nu gør det relevant at undersøge, hvordan virksomheder kan bruge strømninger i samfundet til at styrke deres brand.





1 Massekommunikation: Reklamens historie
2 Folkersen, Helle: Industrialisering: Markedsføring og reklame, ll. 1-13 3 Folkersen, Helle: Industrialisering: Markedsføring og reklame, ll. 1-13 4 Danmarkshistorien: Familieliv og kvindefrigørelse
5 Danmarkshistorien: Familieliv og kvindefrigørelse
6 Costume: Se, hvordan kropsidealet har ændret sig gennem 100 år
7 Insider: 16 times brands failed at Photoshop
8 Costume: Se, hvordan kropsidealet har ændret sig gennem 100 år
9 National Eating Disorders Association: 6 Empowering Ad Campaigns That Are Changing the Way We Talk About Bodies
Problemformulering
Hvordan kan virksomheder bruge de strømninger, der er i samfundet, til at styrke deres brand?
	Hvilke virkemidler benytter reklamer sig af for at påvirke modtageren?
Hvordan har Change tilpasset deres reklamer til de strømninger der er i samfundet omkring kropsideal?

Hvordan kan virksomheder få den føling med målgruppen, som er nødvendig for, at de kan udnytte samtidens strømninger i deres markedsføring?
Metode
Dette projekt vil blive udarbejdet ved brug af fagene Afsætning A og Dansk A. I tværfaglig brug kan fagene besvare den overordnede problemformulering.
I redegørelsen vil danskfaglige virkemidler, der er relevante i analysen, blive redegjort for for at kunne forstå deres påvirkning af målgruppen. Jørn Ingemann Knudsens bog Virkemidler - I reklamer, film og kunstbilleder vil her blive brugt som materiale til at besvare problemstillingen. Denne viden vil være grundlag for de to reklameanalyser som vil blive brugt til at besvare den analyserende problemstilling. Besvarelsen vil her være båret af empiri fra Changes egen hjemmeside og de udvalgte reklamer. Den analyserende problemstilling vil tage udgangspunkt i analysemodellen for reklamefilm fra Jørn Ingemann Knudsens bog Virkemidler - I reklamer, film og kunstbilleder. Reklameanalysen vil gøre, at fagene i samspil bliver brugt til at analysere Changes tilpasning til samfundsstrømninger i deres reklamer. Dansk A, vil her bidrage med at analysere reklamernes brug af virkemidler, som herefter vil danne grundlag for en segmenteringsproces i Afsætning A. Den vil blive brugt til at bedømme, hvilke segmenter reklamen henvender sig til fra Geomatics Mosaic. Derudover vil Afsætning A bidrage med at analysere virksomhedens branding, målgruppens behov samt samle information om virksomheden bag reklamen. Fagene vil i samspil også blive brugt til at analysere, hvordan Change kommunikerer til deres målgruppe ved brug af AIDA- modellen. På baggrund af ovenstående vil der blive fortaget en diakron komparativ analyse for at sammenligne de to reklamers målgrupper, som vil danne forståelse for virksomhedens tilpasninger til strømninger i deres reklamer. Den diskuterende problemstilling vil tage udgangspunkt i viden fra faget Afsætning A, som her vil kunne hjælpe med til at forstå virksomheders brug af influencer marketing og sociale medier for at skabe føling med målgruppen. Besvarelsen vil her være båret af artikler, som er valgt ved brug af et kildekritisk perspektiv.
Reklamers virkemidler og deres påvirkning af modtageren
Reklamer er med til at sælge virksomheders produkter, enten fysiske eller service produkter. De er også med til at sælge virksomhedernes værdier, som skal bidrage til at forbedre deres brand. For at påvirke sin målgruppe benytter virksomhederne sig af forskellige visuelle, lingvistiske og auditive virkemidler10.

Visuelle virkemidler
Visuelle virkemidler bliver brugt i faste og levende billeder. Virkemidler som komposition, lys og skygge og kropssprog er med til at påvirke målgruppens visuelle opfattelse af produktet, som bliver præsenteret11.

Kompositioner i faste billeder består af fladekomposition og dybdekomposition. Fladekomposition er billedets todimensionelle opbygning. Det vil sige, hvordan motivets elementer er placeret12. Dybdekomposition er den opbygning, der er med til at give modtageren opfattelsen af en tredje dimension i billedet13. Læselinje komposition er en fladekomposition, som mange reklamebilleder benytter sig af. Kompositionen er bygget op omkring en diagonallinje i billedfladen, også kaldet læselinjen. Den strækker sig fra billedets øverste venstre hjørne til det nederste højre hjørne, fordi modtageren ser på et billede på samme måde som de læser en bog14. Virksomheder placerer derfor ofte deres logo i nederste højre hjørne, for at forbrugeren husker afsenderen15.

Lys og skygge er et virkemiddel, som bevidst bliver brugt i reklamer til at skabe stemning16. Lyset er med til at fremhæve motivet fra andre positioner, som derved skaber skygger og stemning i reklamen. Dette kommer især til udtryk i sort-hvid reklamer, hvor kontrasten mellem lys og skygge er stor og derfor med til at fange opmærksomheden på motivet, oftest produktet i reklamen17.



10 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.3-4. 2010
11 Øvrige visuelle virkemidler som bliver brugt i reklamer, er billedvinkler, synspunkt, farver, klipning, kameravinkler og bevægelse.
12 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.9, ll. 6-7. 2010
13 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.9, ll. 12-14. 2010
14 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.20, ll. 5-16. 2010
15 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.20, ll. 5-16. 2010 IBID
16 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.64, ll. 10-16. 2010
17 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.65, ll. 1-8. 2010
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Reklamer benytter ofte mennesker, hvis mimik, kropsholdning, kropsposition og udseende er med til at danne forbrugerens oplevelse af produktet. Mimikken er med til at informere modtageren om personens humør og følelsesmæssige situation og påvirker dermed forbrugerens association med produktet18. Det samme er tilfældet med kropssproget, som også er med til at signalere forskellige følelser til modtageren. En åben kropsposition udtrykker åbenhed over for nogen eller noget, mens en lukket kropsposition udtrykker følelsesmæssig distance eller indadvendthed19. Personens udseende spiller også en rolle i forhold til, hvordan modtageren opfatter produktet og budskabet. Udseendet er ofte med til at danne et førstehåndsindtryk af, hvordan personen er som menneske20. Dette er muligt, fordi det kan være med til delvist at fortolke en karakteristik af personen21. Mange reklamer benytter sig af totalbilleder, halvtotalbilleder og i nogle tilfælde heltotalbilleder, når de bruger personer i deres reklamer. Det giver mulighed for at læse personens kropssprog og samtidig også miljøet, som personen befinder sig i. Disse synspunkter bidrager til, at budskabet bliver modtaget endnu bedre hos modtageren, fordi de hjælper til at danne en bedre karakteristik af personen22.

Reklamebilleder og -film benytter også fortællerstrukturerer, også kendt som kommunikationsprocesser. De beskriver, hvordan en virksomhed kan fange modtagerens umiddelbare opmærksomhed og opnå mere sandsynlighed for en vellykket reklame23.
AIDA-modellen bygger på begreberne Attention-Interest-Desire-Action, som forklarer, hvordan man får forbrugere til at udføre en handling. For at skabe attention i en reklame, handler det om at fange modtagerens umiddelbare opmærksomhed24. Herefter skal virksomheden vække modtagerens interesse for budskabet i reklamen. I reklamer sker det ofte ved at vise en type, enten en flot model eller kendt personlighed25. Dette viser også vigtigheden i brugen af de førnævnte virkemidler. Reklamen skal herefter skabe interesse for budskabet, så forbrugeren ser et behov for at eje produktet, ydelsen eller identificerer sig med virksomhedens værdier. Den skal gøre det klart, at produktet har brugsværdi, hvilket vil sige produktets konkrete funktioner, eller symbolværdi, som er værdier ved produktet, som

18 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.79, ll. 1-4. 2010
19 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.81, ll. 1-8. 2010
20 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.84, ll. 11-14. 2010
21 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.85, ll. 1-3. 2010
22 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.54, ll. 32-33. 2010 23 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.97, ll. 16-17. 2010 24 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.96, ll. 15-21. 2010 25 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.96-97, ll. 22-5. 2010
reklamen påstår, vil påvirke modtagerens livskvalitet26. Dette skal til sidst lede til, at modtageren gør en handling ved at indfri sit ønske efter produktet27. I Afsætning kan der herefter tilføjes evaluering til AIDA-modellen, som beskriver forbrugerens efterkøbsadfærd. Det kan for eksempel være anbefalinger af produktet og anmeldelser på sociale medier, som vil tiltrække nye kunder, da dette generelt opfattes som mere troværdigt28.

Lingvistiske virkemidler og auditive virkemidler
Typografien er sammen med ordvalget med til at henvende reklamen til en speciel målgruppe. Selvom typografien ofte er neutral, kan den i reklamefilm og -billeder supplere sprogbrugen og være afgørende for reklamens budskab. Det kræver, at målgruppen kan afkode både ordenes og typografiens betydning29. Et eksempel kan være brugen af typografien kursiv for rettet reklamen hen mod en kvindelige målgruppe.

Argumentation er vigtig for at overbevise modtageren om at købe produktet30. Her spiller appelformerne etos, logos og patos ind. Disse argumentionstyper benyttes i reklamer til at argumentere for fordelene ved budskabet, som reklamen prøver at sælge31. Patos appellerer til modtagerens sanser og følelser. Det minder på mange måder om begrebet ”en manipulativ reklame” fra Afsætning, hvor reklamen appellerer til modtagerens følelser32. Etos appellerer til troværdighed og bruges, når virksomheden vil skabe tillid mellem forbrugeren og brandet. Logos appellerer til modtagerens fornuft, som ofte bruges til at overtale modtageren med logiske eller beviselige argumenter33. Det er ofte set i reklamer for rengøringsmidler eller tandpasta. I Afsætningsfaget ligger begrebet op ad en informativ reklame, som beskriver reklamer, der giver information om produktet34.

Auditive virkemidler skaber relation til modtageren via stemmer og musik. Når mennesker hører en lyd, tænker de automatisk over, hvor lyden stammer fra. Det skaber




26 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.97, ll. 6-13. 2010
27 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.97, ll. 14-16. 2010
28 Østergaard, Birte Ravn: Marketing - en grundbog i afsætning: Promotionsbudskab og -indhold. 29 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.118, ll. 12-23. 2010 30 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.141, ll. 2-8. 2010
31 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.146, ll. 11-20. 2010 32 Østergaard, Birte Ravn: Marketing - en grundbog i afsætning: Promotionsbudskab og -indhold. 33 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.148, ll. 20-27. 2010 34 Østergaard, Birte Ravn: Marketing - en grundbog i afsætning: Promotionsbudskab og -indhold.
filmforestillinger i bevidstheden for at sammenkæde lyd og billede35. Bekendt underlægningsmusik og genkendelige stemmer kan derfor være med til at skabe en relation mellem produktet og modtageren på baggrund af forestillingerne fra deres underbevidsthed.

Delkonklusion
Reklamernes brug af virkemidler viser, at alle elementer i en reklame har konkret betydning i forhold til, hvordan reklamen vil påvirke modtageren. Igennem visuelle, lingvistiske og auditive virkemidler bruger virksomheder AIDA-modellen til at skabe opmærksomhed hos forbrugeren samt interesse for og ønske efter reklamens budskab. Det leder til handling hos forbrugeren på baggrund af virksomhedens budskab. Virksomhedernes bevidste brug af virkemidlerne kræver, at virksomhederne kender sin målgruppe og bruger virkemidlerne rigtigt i forhold til den. Forkert brug af komposition, personer, sprog med videre kan indebære, at virksomhedens reklame ikke får den ønskede virkning. Det skyldes, at virkemidlerne netop har indflydelse på, hvordan budskabet bliver opfattet og modtaget hos målgruppen. Hvordan reklamer benytter virkemidler til at tilpasse forskellige strømninger i samfundet, vil efterfølgende blive analyseret.





























35 Knudsen, Jørn Ingemann: Virkemidler - I reklame, film og kunstbilleder. S.151, ll. 5-9. 2010
8

7

Change og deres tilpasninger til strømninger i samfundet
For at kunne besvare problemstillingen vil en reklameanalyse af de to valgte reklamer blive lavet. Herefter vil der blive foretaget en komparativ analyse for at undersøge, hvordan reklamerne har tilpasset sig forskellige strømninger i samfundet ud fra målgruppens værdier.

For at forstå reklamernes budskab er det vigtig at have kendskab til virksomheden bag. Virksomhedens fulde navn er Change of Scandinavia Holding A/S, hvilket betyder, at Change er et registeret aktieselskab. Deres produktsortiment består af lingeri, badetøj, nattøj, lounge wear, strømpebukser og tilbehør36. Produkterne bliver solgt i middel prisklasse37, når man sammenligner med konkurrenter som H&M, som er i lavere prisklasse38, og Agent Provocateur, som ligger i en højere prisklasse39. Claus Walther Jensen er ejer og administrerende direktør i Change40. Han var sammen med lingeridesigneren, Lissi Lid, med til at starte selskabet i 1997 i Danmark. Claus’ kontakter med producenter i Kina gjorde det muligt for virksomheden at sælge produkter til rimelige priser. Det vil sige, at virksomheden er et produktionsselskab41. Changes nuværende mission er at give alle kvinder verden over mulighed for at få flot lingeri med den perfekte pasform – uanset kropsform og størrelse42.
De er i dag repræsenteret på tre forskellige kontinenter fordelt over 15 forskellige lande, hvor de har mere en 200 butikker43. Virksomheden beskæftiger mere end 600 medarbejdere44. I 2019 præsenterede de et overskud på 24,4 mio. kr.45.

Reklameanalyse af “Change Christmas 2013”
Reklamen ”Change Christmas 2013” promoverer Changes undertøj. Den blev i 2013 vist på tv-kanalerne TV2 og TV3 i Danmark46. Derudover blev den vist i Sverige, Norge og Finland47. Reklamen viser en smuk kvindelig model i undertøj liggende på en seng, imens en flot mandlig model tager billeder af hende. Reklamen anvender en kvindelig speaker, som

36 Virksomhedsinformation: Change
37 BH’er: Change
38 BH’er: H&M
39 Bras: Agent Provocateur
40 Jyllands-Posten, Finans: Change er tilbage i topform: Har største overskud nogensinde. 2019.
41 Virksomhedsinformation: Change
42 Virksomhedsinformation: Change
43 Virksomhedsinformation: Change
44 Virksomhedsinformation: Change
45 Jyllands-Posten, Finans: Change er tilbage i topform: Har største overskud nogensinde. 2019.
46 Bilag 1: Korrespondance med Change
47 Bilag 1: Korrespondance med Change
skal forstille at være kvinden i reklamen. Speakeren fortæller, hvordan hendes lingeri giver hende mulighed for, at være den hun er. Til sidst i reklamen vises et kampagnetilbud.
Reklamegenren er imageskabende reklame. Det betyder, at reklamen fortæller målgruppen, at de vil styrke deres image, hvis de køber og bruger Changes produkter, især overfor mænd.
Den kvindelige model i reklamen har hele tiden den mandlige models opmærksomhed på grund af hendes lingeri48. Reklamen benytter fremstillingsformen voice-over+ format som, i samspil med det visuelle, er med til at styre forløbet i reklamen. Det skyldes, at speakerens stemme skal fremstå som værende fra kvinden, som vises på billederne49. Ved brugen af en kvindelig stemme appellerer reklamen mere til kvinder.

For at reklamerne har en vis mulighed for at være vellykkede, har Change benyttet sig af AIDA-modellen i begge reklamer. ”Change Christmas 2013” fanger allerede modtagerens opmærksomhed i løbet af de første få sekunder ved at vise en smuk model, som kigger modtageren direkte i øjnene50. Den kvindelige model er med til at fastholde modtagerens opmærksomhed, da hun begynder at fortælle om sin inderste hemmelighed51. Dette vækker modtageren interesse, da hun repræsenterer en særlig type. Som tidligere nævnt danner modtageren sit førstehåndsindtryk ud fra personens udseende. Brugen af personer i reklamen giver modtageren en opfattelse af, at kvinden er uopnåelig. Det er både på grund af hendes fysik og udseende, som giver et indtryk af, at hun er i en bedre position end modtageren.
Både i hendes relation til det modsatte køn, hendes udstråling og generelt også på områder som erhverv og økonomisk situation. Generelt vil modtageren forestille sig, at kvinden i reklamen har et bedre liv end personen selv. ”Min inderste hemmelighed er mit lingeri. Det giver mig frihed til at være den jeg er.”52 Speakeren er her med til at underbygge reklamens budskab om, at modtageren bliver ligesom den slanke kvinde i reklamen ved at bruge hendes hemmelighed. Kvinden iscenesætter også sig selv ved at sige jeg og min.
Kvindens kropssprog er sensuelt og forførende, hvilket igen understøtter reklamens budskab og reklamegenren om at sælge et image. Underlægningsmusikken har en sensuel undertone, som bidrager til dette. Samlet bliver især patos brugt i reklamen, hvilket særligt kan fornemmes ved brugen af underlægningsmusik og de visuelle virkemidler, som er beskrevet ovenfor. Brugen af patos i virkemidler appellerer til modtagerens sanser og følelser.

48 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:15-00:18.
49 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:04-00:10.
50 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:01-00:04.
51 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:05-00:15.
52 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:03-00:09.
Ønsket om produktet skabet i AIDA-modellen ved at vise produktets symbolværdi. Det stemmer igen overens med reklamens imageskabende genre. Som tidligere beskrevet er symbolværdi værdier ved produktet som, reklamen påstår, vil påvirke modtagerens livskvalitet. I ”Change Christmas 2013” sker det ved brugen af en flot mandlig model, som kun har fokus på den flotte kvinde, der ligger på sengen i sit lingeri53. I de efterfølgende klip i reklamen ser modtageren manden tage billeder af kvinden, og kvinden opleves fra mandens synsvinkel. Modtageren får her opfattelsen af, at manden kun har øje for kvinden. Det er et ønske, som modtageren gerne selv vil opnå. Ved at bruge et håndholdt kamera bliver billederne dynamiske, og modtagerne får visuelt følelsen af, hvordan det vil være selv at være i mandens perspektiv. Produktet romantiseres ved brugen af mandens synsvinkler og genstande, som for eksempel roser54 og stearinlys55. Undertøjet fremstår derfor som noget, der er i centrum for at fange mandens opmærksomhed. Change afslutter reklamen med at afsløre et kampagnetilbud, ”2 for 1 på alle lingerisæt”, hvorefter deres logo og en henvisning til deres hjemmeside bliver vist hen over skærmen56. Modtageren er derfor ikke i tvivl om, hvordan de kan få indfriet deres ønske, hvilket fører til en handling, altså at købe undertøjet.

Fokuseringen af kameraet har en speciel effekt i denne reklame, da det er med til at fremhæve produktet. Der bliver skabt en særlig opmærksomhed omkring kvinden og ikke mindst det undertøj, hun har på. Det kommer til udtryk, da manden og kvinden begge er i frame på samme tid, men kun kvinden og hendes undertøj er i fokus57. Det er med til at symbolisere den opmærksomhed, kvinden får fra manden. En kombination af defokus i forgrund og baggrund og sort-hvide billeder fremhæver de høje kontraster, der er mellem modellens lyse hud og det mørke undertøj58. Dette gør, at modtagerens blik først fanger hendes undertøj.

Virkemidlerne er med til at skabe et ESP, emotionel selling point. Produktet appellerer følelsesmæssigt til målgruppens sensualitet. Det er i tråd med reklamens budskab om, at det fanger en mands opmærksomhed at være sexet. Et ønske som mange af kvinderne i målgruppen gerne vil opnå. Modellen er selviscenesættende, hvilket stemmer overens med tidens strømninger. Selfies havde deres store gennembrud i 2013 og blev i dette år kåret til

53 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:15-00:49
54 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:19-00:22
55 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:13
56 Change Christmas 2013 DK: Change, 2013. 00:50-01:00
57 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:15-00:18
58 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:25
årets ord59. Selfie-kulturen var med til at udvikle målgruppens behov for selviscenesættelse og stemmer derfor overens med reklamens budskab. Kvinderne i målgruppen er yngre kvinder i aldersgruppen 22-34 år. De fleste er singler, hvilket er grunden til reklamens budskab. Mange er lige blevet færdige med at studere og har fået deres første job. Nogle af dem har en erhvervsuddannelse som eksempelvis konditor, men de fleste har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, som for eksempel lærer eller sygeplejerske. De har derfor ofte en årlig indkomst på 250.000-499.999 kr. Målgruppen bor til leje i en lejlighed beliggende i eller tæt på en storby. Deres faste rammer er ikke faldet helt på plads endnu. De fleste følger med i reality-tv, som boomer i denne tid på tv-kanalerne TV2 eller TV3 med unge mennesker med perfekte kroppe og flot udseende, der gør selviscenesættelse til en tendens. I weekenderne går de jævnligt på shoppetur med veninderne, hvor de oftest prioriterer pris over kvalitet. De er dog indimellem villige til at betale mere for varer, som de ved, de vil kunne beholde i længere tid, som undertøj og sko. Derfor er de også mere mærkeloyale overfor mærker, hvor de ved, at pris og kvalitet stemmer overens.
Kigger man på segmenteringsprocessen ovenover, er målgruppen generelt en del af segmentet E4 i Geomatics Mosaic, duopolerne. Halvdelen af dette segment er unge singler i alderen 25 til 35 år med en middel købekraft. De fleste har en videregående uddannelse, men en fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse. De befinder sig i midten af indkomstskalaen, og halvdelen bor til leje. Segmentet er interesserede i kosmetik og lytter til popmusik. Dette segment er 4,1% af de danske husstande.

Reklameanalyse af “We guarantee the perfect fit”
”We guarantee the perfect fit” har ikke det samme fokus på at sælge produkter. Fokus er i stedet på at brande Change og positionere dem på det danske marked. Reklamen blev i 2020 vist på TV2 i Danmark og også i Sverige og Norge60. Den viser en række forskellige kvinder, som rejser sig op i blandt et publikum i deres BH’er, hvorefter de træder op på en scene.
Denne reklame bruger også en kvindelig speaker, som taler om Changes udvalg af mange forskellige BH-størrelser over reklamens levende billeder og hvordan de som virksomhed, vil være med til skabe en ændring. Reklamen er inden for reklamegenren en positionering reklame. Gennem reklamen får Change præsenteret virksomhedens værdier og holdninger.
Værdier som at være inkluderende, mangfoldig og kropspositiv, som stemmer overens med


59 Faktalink: Selfie
60 Bilag 1: Korrespondance med Change
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den samtid, som reklamen er produceret i. Change gør det ved at være inkluderende i deres sprogbrug og bruge ordet we i betydningen ”alle kvinder”61. Ved at præsentere disse værdier for målgruppen ønsker Change at skille sig ud fra deres konkurrenter på det danske marked. Værdierne tydeliggøres både visuelt og auditivt for modtageren på baggrund af reklamens brug af forskellige kropstyper62. Når den kvindelige speaker siger: ”Our ambition is reflected in our name.63”, formår Change at koble deres værdier sammen med deres navn og dermed brande sig selv som en mangfoldig og kropspositiv virksomhed. Ordene er med til at give virksomhedens navn en helt ny betydning for modtageren og med paradigmeskiftet i reklamen, viser Change, at de følger samtidens samfundstendenser. Fremstillingsformen er voice-over format, da reklamen gør brug af en speaker, som illustrerer og er med til at styre reklamens forløb.

Som tidligere nævnt følger begge reklamer AIDA-modellen for, at de har en vis mulighed for at være vellykkede. Opmærksomheden fanges med en sort skærm med teksten ”We guarantee the perfect fit for every woman” og Changes logo i øverste venstre hjørne64. Her benyttes fladekomposition læselinjekomposition til at placere logoet i øverste venstre hjørne, for at logoet er det første, modtageren ligger mærke til. Indenfor det første sekund er modtageren derfor klar over, hvem der er afsenderen af budskabet. Interessen for budskabet vækkes, da den første kvinde blandt publikum rejser sig i sin BH65. Kvinden repræsenterer en anden kropstype end kvinden i reklamen fra 2013. Synspunktet er et halvtotalbillede, og det virkemiddel er vigtigt, for at modtageren får en forståelse af budskabet fra begyndelsen. Hvis Change havde valgt et andet synspunkt, havde det ikke været muligt at se publikum, hvilket havde fjernet essensen af budskabet om at turde at stå ved den, man er uanset kropstype.
Brugen af et halvtotalbillede giver reklamen et naturligt synspunkt, da det minder om menneskets synsfeltet. Synspunktet understøtter sammen med kamerabevægelserne modtagerens oplevelsen af, at de selv befinder sig i lokalet. Da den første kvinde rejser sig, følger kameraet hendes bevægelse, ligesom øjnene af modtagerene ville gøre, hvis de befandt sig i lokalet66. Når den første kvinde og efterfølgende flere kvinder rejser sig, fremhæves de



61 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:11
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hver især med lys fra et spotlight på dem67. Her er lyset med til at skabe fokus omkring budskabet om at turde stå ved den, man er, da alle kvinder, der rejser sig, har forskellige kropstyper. Brugen af det stærke lys kombineret med sort-hvide billeder giver en stor kontrast i billederne. På grund af kontrasten er det første, modtageren ligger mærke til, da den første kvinde rejser sig, hendes sorte BH68. Det sætter produktet i fokus allerede fra starten ligesom i den tidligere reklame. Ønsket om produktet skabes, da flere kvinder rejser sig69.
Dette sker ved at præsentere produktets symbolværdi, som er at turde stå ved den sig selv uanset, hvordan man ser ud. For visuelt at vise at kvinderne tør stille sig frem foran mængden, bruges fugleperspektiv, da alle kvinderne står oppe på scenen70. Her bliver det muligt for modtageren at se alle kvinderne samlet, og hvordan de er mangfoldige og tør stille sig frem foran publikum. Modtageren får lyst til at være en del af fælleskabet i reklamen. For at sikre at modtageren ved hvem afsenderen af budskabet er, bliver Changes logo og en henvisning til deres hjemmeside vist71. Modtageren er derfor også i denne reklame tydeligt informeret om, hvordan de kan få indfriet deres ønske ved at besøge hjemmesiden.

”We guarentee the perfect fit” giver et positivt førstehåndsindtryk af kvinderne i reklamen. Det skyldes, at kvinderne har opnåelig udstråling, fordi modtageren ikke ser en model, som de forestiller sig have et bedre liv end dem selv. Kvinderne virker hverken til at være i en bedre økonomisk situation eller have en mere eksklusiv livsstil end modtageren selv. Brugen af forskellige kropstyper betyder, at enhver modtager har en person i reklamen, som de kan spejle sig i. De kan derfor føle en tilknytning til budskabet. Kvindernes kropsholdning er selvsikker, hvilket fortæller modtageren, at modtageren kan være stolt af sin krop lige meget, hvordan den ser ud72. Brugen af en kvindelige stemme i reklamens voice-over monolog appellerer mere til kvinder. I denne reklame er især ovenstående virkemidler med til at appellere til modtagerens sanser og følelser. Brugen af patos understøtter følelsen af, at det er vigtigt at elske og anerkende sin egen krop og være tro mod den, man er.

Brugen af virkemidlerne er med til at sælge produktet igennem et ESP, emotionel selling point, da produktet igennem reklamen appellerer følelsesmæssigt til målgruppen ligesom den

67 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:02-00:05 68 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:02-00:05 69 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:05-00:22 70 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:15-00:18 71 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:23-00:25 72 Change Lingerie: We guarentee the perfect fit: Change, 2020. 00:07
14

13

tidligere reklame. Alt dette danner et positivt budskab om at turde stå ved den, man er, samt et mangfoldigt kropsbillede. Det positionerer Change på markedet, som brandet sælger deres produkter på baggrund af, og adskiller dem fra konkurrenter, som fortsat baserer deres reklamer på den slanke kvinde kropsideal. Budskabet er især relevant for den målgruppe, som reklamen henvender sig til. Reklamen henvender sig til et lidt ældre segment af kvinder end den tidligere reklame. Målgruppen er aldersgruppen 25-55 år. Aldersgruppen er repræsenteret blandt de kvinder, der er en del af reklamen. Det segment, som reklamen henvender sig mest til, er kvinder, der lige har begyndt en ny livsfase. De har lige fået deres første eller andet barn eller er måske lige blevet gift, hvorefter de er flyttet fra storbyen til en provinsby i et hus. Segmentet har en indkomst på 250.000-499.999 kr. I nogle tilfælde har de en erhvervsuddannelse, som for eksempel frisør, eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse, som eksempelvis lærer eller tandplejer. De ser flow-tv i den bedste sendetid, især tv-kanaler som TV2 eller DR1. De er lige begyndt at købe økologisk, da de har fået børn og tænker generelt mere over, hvad de kan gøre for at give en grønnere og bedre verden videre til den næste generation. Målgruppen benytter sig meget af online shopping, da det er nemt for dem i en travl hverdag med mindre børn. De er loyale forbrugere, især når de handler på nettet og overfor brands, hvor de har et godt kendskab til produktets pasform og størrelser.
Segmentet ovenfor kan sammenlignes med B2 i Geomatics Mosaic, optimisterne. B2 segmentet er kendetegnet ved at være børnefamilier i provinsen, der bor i nyere huse eller rækkehuse og har en middel købekraft. De foretrækker hjemmelig hygge frem for at gå ud og er meget aktive online. Dette beskriver 3,2% af de danske husstande.

Komparativ analyse
De to målgrupper for reklamerne har både ligheder og forskelligheder. De ligner hinanden på punkter som deres købekraft, indkomst og uddannelse. Dog er målgrupperne i to forskellige livsfaser, hvoraf gruppen fra 2013 er singler, mens gruppen i 2020 måske lige har fået deres første barn. Pointen her er, at Changes produkter stadig henvender sig til de samme kvinder. Change har ikke prøvet at henvende sig til et nyt segment, men har tilpasset sig til de samfundstendenser som selfie-kulturen i 2013 og den mangfoldige kultur i 2020 repræsenterer. Tendenserne har gjort, at målgruppen med tiden har ændret sine værdier.
Da forbrugere med tiden er begyndt at købe mere og mere efter værdier, er reklamen i 2020 vigtig for at fastholde deres målgruppes loyalitet. Forbrugerne får dækket deres basale behov,
og behovspyramiden er derfor blevet vendt på hovedet, da de fysiske behov fylder mindre73. De øverste behov er derfor blevet afgørende for købsbeslutningsprocessen, altså de faser som forbrugeren går igennem, når de køber et produkt, da efterspørgslen nu er mere drevet af selviscenesættelse74. De brands forbrugeren køber, er derfor i højere grad med til at symbolisere de værdier, som forbrugeren selv har. Dette ses også i reklamerne. I 2013 var det ego behovet, som Change prøvede at få forbrugeren til at købe deres produkter for. Dette gjorde de ved at fortælle forbrugerne, at de havde brug for produktet for at kunne iscenesætte sig selv og blive anerkendt for sin slanke krop. Det er stadigvæk ego behovet, som Change prøver at sælge deres produkter ud fra i 2020. Her gør de det bare ved at fortælle forbrugeren, at det er vigtigt anerkende sin egen krop uanset, hvordan den ser ud. Der er begge værdier, som målgruppen gerne vil vise, at de har, men i 2013 var det ud fra et selviscenesættelsesperspektiv, mens det i 2020 er ud fra et mangfoldighedsperspektiv.
Målgruppens behov har altså med tiden ændret sig. Det har medført, at Change har måtte tilpasse sig for at nå sin målgruppe.

Delkonklusion
Igennem brugen af virkemidler i reklamerne har Change tilpasset sig strømninger i samfundet omkring kropsideal. Måden, de bruger personerne i reklamerne, gør, at Change tilpasser sig deres målgruppe og det ændrede samfundssyn på mangfoldighed frem for stræben efter ét kropsideal. Changes brug af voice-over monolog er med til at understøtte budskaberne i reklamerne, om mangfoldighed (we) mod selviscenesættelse (jeg). Budskabet her er med til at formidle Changes værdier, og hvordan deres produkter kan opfylde forbrugeren behov.
Analyserne af reklamerne viser, at reklamernes budskab er afhængige af tendenserne i samfundet på det tidpunkt, hvor de bliver introduceret for at være vellykkede. Hvis kulturen ikke stemte overens med budskabet, ville målgruppen ikke forstå budskabet. Strømningerne i samfundet ændrer sig konstant. Som virksomhed er det derfor vigtigt at følge og afspejle tendenser som mangfoldighedskulturen. Dette netop for at kunne brande virksomheden ud fra de samme værdier som forbrugeren identificerer sig med. Hvordan virksomheder kan få føling med målgruppen til at tilpasse deres markedsføring til samfunds strømninger, vil herefter blive diskuteret.




73 Hansen, Heidi: Branding - Teori, modeller, analyser. S. 26, ll. 2-15. 2016.
74 Hansen, Heidi: Branding - Teori, modeller, analyser. S. 26, ll. 2-15. 2016.
Virksomheder og deres føling med målgruppen
Sociale medie platforme, især Instagram og Twitter, er blevet platforme, hvor mange brugere deler deres meninger om politiske emner, som er med til at synliggøre og ændre den generelle samfundsholdning. Kropsideal er et emne, som især har været diskuteret på sociale medier af mange kropsaktivister, som gør brug af platformene for at gøre op med den ideelle krop. Det er derfor blevet mere tilgængeligt for virksomheder at finde ud af, hvad deres målgruppes holdning er, da dette kan ses ud af, hvad de liker og kommenterer. Det er derfor vigtigt, at virksomheder følger, forstår og bruger de dialoger, der er på sociale medier, og for hele tiden at have føling med målgruppen og bruge den viden til at optimere brandingen af deres virksomhed. Virksomheder over hele verden følger med den teknologiske udvikling og har for eksempel oprettet brand profiler for at kunne have føling med deres målgruppe.

Når virksomheder poster på deres platforme, er det også muligt for virksomheden at se, hvor mange brugere opslaget er nået ud til og hvor stor en del af dem, der har liket, delt eller kommenteret det. Statistik fra platforme som Instagram er derfor med til at fortælle virksomheden, hvad der bliver bedst modtaget af det, de poster, og dermed fortælle virksomheden, hvad der fanger brugernes, altså målgruppens, opmærksomhed75.
På den måde kan virksomheden hurtigt få bekræftet, om deres opslag på platformen bliver modtaget positivt af målgruppen, hvilket er en kæmpe fordel. Denne respons bekræfter virksomheden i, om de har føling med målgruppen eller ej. Derimod, hvis virksomheden ikke har denne føling med målgruppen på sociale medier, kan det have store konsekvenser for brandet. Det farlige ved sociale medier er, at opslag hurtigt bliver spredt, især hvis man har en stor platform. Mange virksomheder er endt i shitstorms på sociale medier, fordi billeder, de har brugt i reklamer, opslag eller i deres webshop, ikke stemmer overens med målgruppens værdier og ubevidst kan virke anstødene i forhold til tidens samfundsstrømninger. Et eksempel på det var, da H&M 2018, havde brugt et billede på deres webshop af en sort dreng iført en trøje, hvorpå der stod: ”Coolest monkey in the jungle”76.
Kendte, som The Weekend, udtalte, at de på grund af de racistiske undertoner i billedet aldrig ville arbejde med H&M igen. Mange forbrugere likede den holdning på Twitter77. Shitstorms som denne kan være ødelæggende for en virksomheds brand.


75 Virksomheder elsker Instagram: Business Instagram
76 The New York Times: H&M Apologizes for ‘Monkey’ Image Featuring Black Child.
77 The New York Times: H&M Apologizes for ‘Monkey’ Image Featuring Black Child.
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Virksomheder med platforme på Instagram starter ofte hashtags, så forbrugerne kan dele deres erfaringer med produktet med hinanden og virksomheden bag hashtaget. Mange forbrugere køber produkter på baggrund af andre forbrugeres erfaringer med produktet. På sociale medier bliver hashtagget måden at dele erfaringer med produktet eller virksomheden på. Change har startet #changelingerie på Instagram, hvor forbrugeren kan dele billeder af sig selv med Changes produkter og deres erfaringer med produktet78. Fordelen for et mærke som Change er, at de kan sætte ansigt på den mangfoldige forbruger, hvilket er positivt for virksomheden. Da alle virksomhedskontoens følgere sjældent er brugere af brandet, kan det også være brugbart til at skabe føling med andre forbrugere, som ender med at købe produktet. Alligevel ligger der dog ikke kun positive opslag under disse hashtags. Mange profiler bruger dem også til at fortælle, når de ikke er enige i virksomhedens værdier. Under #changelingerie kan brugere af platformen Instagram finde et opslag fra d. 21. november 2020, hvor en profil under navnet @couturemayah fortæller, hvordan personalet i Finland ikke bliver betalt for overarbejde79. Opslaget kommer op som et af de første, når brugere klikker på Changes hashtag, da en del Instagram brugere har liket opslaget. Som virksomhed skal man huske på, at sociale medier er en måde, hvor på forbrugeren også har fået en stemme. Denne stemme kan være negativ, og opslagene kan ikke bare fjernes. Selvom virksomheden ikke kan styre det, er det vigtigt, at de følger udviklingen og håndterer de konkrete opslag for at beskytte virksomhedens brand. Opslag som dette kan være med til at påvirke nuværende og nye forbrugeres loyalitet til brandet, hvilket kan føre til, at brandet mister føling med målgruppen.

Sociale medier har gjort det muligt at komme i en ny type dialog med målgruppen, som adskiller sig fra envejskommunikationen i traditionelle reklamer. Instagram og Facebook har gjort det muligt for målgruppen at sende private beskeder med spørgsmål til virksomheden, som en servicemedarbejder senere vil besvare. Det er dermed blevet nemmere og mere tilgængeligt for forbrugeren at komme i dialog med virksomheden. Ikke desto mindre skal virksomheden være opmærksom på at bruge disse beskeder aktivt til at forstå deres kunder. Hvis virksomheden ikke formår det, vil de miste føling med målgruppen og hvad de efterspørger af virksomheden.




78 @changelingerie: Instagram
79 Instagram post @couturemayah: Instagram

En anden måde at skabe dialog med målgruppen på er ved at svare på kommetarer på opslag. Ved proaktivt at svare på kommentarer kan målgruppen på en ny måde sætte en stemme på virksomheden. Fordelene for virksomheden er, at det skaber en ny form for forbrugerloyalitet, da virkningen er relations skabende mellem virksomheden og forbrugeren. Med det i betragtning er det derfor vigtigt, at virksomheden udnytter denne mulighed for kontakt. Ikke kun, hvis forbrugeren giver negativ feedback, men også, når forbrugeren giver positiv feedback. På den måde kan virksomheden interagere med deres forbrugere som almindelige brugere af sociale medier, der kommunikerer med hinanden. Forbrugeren føler sig hørt af virksomheden på en ny måde.

Influencere på sociale medier er blevet en populær måde for virksomheder til at markedsføre deres produkter mere personligt. Ved at benytte sig af influencer marketing kan virksomheder komme i kontakt med deres specifikke målgruppe i modsætning til traditionel marketing, som rammer mange forskellige målgrupper80. For at virksomheden kan skabe føling med målgruppen igennem en influencer, er det vigtigt, at de både ved, hvem deres målgruppe er, og hvem influenceren er, da det ellers kan føre til mislykket markedsføring. Influenceren laver selv sine egne opslag, hvor det fysiske eller service produktet bliver vist frem81. Som virksomhed opgiver man her noget kontrol, over hvordan produktet bliver fremstillet. Det positive ved brugen af en influencer er, at influenceren selv har skabt sin platform og dermed ved, hvad deres følgere ønsker at se, så markedsføringen kan fremstå ægte. Det negative er, at influenceren kan komme til at begå en fejl i deres marketing, som sætter virksomheden i et dårligt lys. Det peger også i retningen ad, på at denne type markedsføring er blevet over brugt. I juli 2019 offentliggjorde analysefirmaet InfluencerDB et studie, som viste at andelen af følgere, der interagerer med opslag, var mere end halveret de forrige tre år82. Gry Høngsmark Knudsen, som er lektor på Institut for Marketing & Management på SDU, udtaler i 2019, at: ” Det er begyndt at gå op for følgerne, at deres relation til influenceren ikke bygger på en fællesinteresse såsom indretning eller fitness, men at nogen skal sælge noget, og at influenceren skal tjene penge83.” Hvis influencerne mister deres følgeres tillid, påvirker det også virksomhedernes føling med målgruppen. Dette kan tyde på at følgerne af influencerne,


80 Influencer marketing: Logger Shut
81 Influencer marketing: Logger Shut
82 Information: Influencere kæmper med at bevare danskernes tillid. 2019.
83 Information: Influencere kæmper med at bevare danskernes tillid. 2019.
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som følge af dette, har udviklet et negativt billede af virksomheder, som benytter sig af influencer marketing. De finder reklamerne irriterende og som skyld i, at relationen mellem dem og influenceren ikke er ægte.

Delkonklusion
Der er som sagt mange forskellige måder at skabe følingen med målgruppen, som er nødvendig, og de har alle deres fordele og ulemper. I en moderne tid med sociale medier er det blevet mere tilgængeligt at komme i dialog med målgruppen og lære den at kende.
Samtidig kan det have større negative konsekvenser for en virksomheds brand, hvis virksomheden ikke forstår at bruge teknologiernes muligheder rigtigt og navigere uden om de faldgrupper, som teknologierne har. For virksomhed er der omkostninger forbundet med at skabe den tillid mellem virksomhed og forbruger, som det kræver at få føling med målgruppen. Sociale medier er med tiden blevet et godt redskab for virksomhederne til selv at skabe føling med deres målgruppe og prøve nye markedsførings metoder af. Men det er en svær balance at navigere i sociale medier. Opslag på platformene bliver der for evigt, og det kan skade virksomheden meget mere end intentionen, var da opslaget blev postet, hashtagget blev lavet eller influenceren blev brugt. Men det kan også blive en stor succes, hvis virksomheden udnytter de sociale mediers kvaliteter rigtigt.
Konklusion
På baggrund af besvarelserne i problemstillingerne vil der nu blive fortaget en sammenfattet konklusion, som vil besvare den overordnede problemformulering.

For at en virksomhed hele tiden kan udvikle og beskytte sit brand i forhold til den samtid som virksomheden agerer i, skal virksomheden helt indledningsvist kende den målgruppe, som er i fokus for afsætningen af virksomhedens produkter. Det kræver to ting. For det første at virksomheden sætter sig ind den samfundspolitiske udvikling og tendenser der er på vej på deres marked. Derudover kræver det at virksomheden forstår deres målgruppe og kan sætte målgruppen i forhold til de strømninger der er i samfundet. Med det udgangspunkt har virksomheden mulighed for at formulere sine strategiske værdier og budskaber til målgruppen, som skal afspejle virksomhedens brand. Den forståelse som virksomheden skal bruge for at opnå føling med sin målgruppe, har virksomheden fået en bedre mulighed for at få med den teknologiske udvikling, især indenfor sociale medier. Sociale medier har givet virksomhederne mulighed for at komme i en helt ny form for dialog med deres målgruppe.
Ved at bruge sociale medier som et redskab til at få kendskab til strømningerne i samtiden, kan målgruppen og virksomheden gensidigt påvirke hinanden i udviklingen af virksomhedens brand. Vigtigheden af at forstå samtiden for at øge reklamens potentiale for succes ses i de to reklamer fra Change. Reklamen fra 2013 var et produkt af samfundsstrømningerne om selviscenesættelse og selfie-kulturen, mens reklamen fra 2020 satte billede på samfundsstrømninger om mangfoldighed. Budskabet tilbage i 2013 var lige så relevant for målgruppen som budskabet i reklamen fra 2020, men Change ville ikke have været vellykkede med at introducere budskabet fra 2020 til målgruppen i 2013 og omvendt.
Simpelthen fordi værdierne, som reklamerne udtrykker, ikke ville stemme overens med strømningerne i samfundet. Det viser vigtigheden af at brande sin virksomhed på baggrund af samtidens værdier. Når virksomheden kender den samfunds- og målgruppemæssige ramme for sit brand, kan virksomheden begynde at udnytte de virkemidler, der bidrager til at afspejle deres branding i deres markedsføring. Virkemidler bliver i markedsføring brugt til at fremstille budskabet i overensstemmelse med virksomhedens brand. På den måde er virkemidlerne med til at binde målgruppens og virksomhedens værdier sammen.
Ovenstående viser, at det er en omfattende proces for virksomheden at tilpasse sig til strømninger i samfundet, men det er afgørende for at positionere virksomheden på markedet og styrke deres brand.
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