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Tankegangen bag arla.dk: 
Ændring fra push to pull

PUSH:

Virksomheden skubber

budskaber ud til den

forholdsvis passive forbruger

via de traditionelle medier

og i en indefra-og-ud optik med 
udgangspunkt i virksomhedens 
behov og ønsker

PULL:

Virksomheden stiller en række 

services til rådighed via

internettet og andre sociale 

medier, hvor forbrugeren selv

aktivt vælger til og fra i en 

udefra-og-ind optik



Tankegangen bag arla.dk: 
Ændring fra push to pull

• Ved valg af medier, følger vi selvfølgelig markedsudviklingen hvor tendensen går FRA 
PUSH: envejskommnikation med udgangspunkt I virksomhedens behov TIL PULL: 
Dialog med udgangspunkt I brugerens behov. Markeds”lytning” frem for 
Markekeds”føring” Brugeren er i centrum og definerer indholdet. PULL er
kendetegnet ved den kontinuerlige tilstedeværelse – der hvor brugeren er – og en 
fastholdelse af dialog.

• Vi arbejder bevidst med inddeling I paid, owned og earned media Vi forventer, at 
owned og earned vil fylde endnu mere fremover.

• Vi har nogle ret unikke egne medier f.eks. vores mælkekartoner, som udgør 212 mio
touchpoints om året,  og som vi løbende udvikler. Det samme gælder fx også for 
vores lastbiler som har stor synlighed på de danske veje og vores websites.

• Vi er aktive på de sociale medier – vi var f.eks nogle af de første til at blogge vil
yderligere udvikle os på disse områder.
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Mediefokus i DK – paid, owned, earned 

media

paid

earnedowned

tv

out of home

digital PR

PR

In store

mobile 

applications

internet

mobile

newspapers

magazines

radio

corporate website

talkability in 

social media

custom media
personal 

recommendations

word of mouth

customer database

blogs

packaging

milk panels

trucks
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Vi vil engagere forbrugeren i Arla-brandet
- fordi det er god forretning, og fordi den engagerede forbruger er 
den bedste ambassadør for Arla’s værdier og produkter 

Indhold

Service

Interaktion

Dialog

Social

Traditionel markedsføring og push-strategi

Øget involvering og øget engagement
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Eksempel fra arla.dk på vejen til 
loyalitet via engagement
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Creators

Critics
Collectors

Joiners

Spectators

Inactives

•Opretter 
egne 
opskrifter
•Deler 

opskrifter
• Skriver til 

forum
• Laver 
indkøbslister
•Skriver på 

blogs
• Deltager i 

debat på 
facebook

• Linker til 
blogs fra 
andre medier

• Rater opskrifter
• Skriver tips og 

kommentarer
•Deltager i 
afstemninger

• Opretter egne 
opskrifter

• Benytter RSS
•Tilmelder 

nyhedsbreve

• Gemmer Arla 
opskrifter

• Deltager i 
konkurrencer

• Bliver fan

• Søger på opskrifter.
•Bruger opskrifter.
•Læser blogs.

• Ingen af 
ovenstående
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Eksempel på digital support i forbindelse med en lancering 
af AKK Madlavningsfløde 8% fedt jan 2011

Madmails 
Fokus: Madlavningsfløden 
intregreres så meget som 

muligt i eksisterende madplan

Køkkenblog: 
Slankefokus, og fokus på rene 

råvarer i modsætning til 
produkter med mange 

tilsætningsstoffer

Facebook:
Madlavningsfløde-tema - flere 

fløderetter på en uge

Nyhedsmail: Nyt fra arla.dk
Madlavningsfløde 8% i nyhedsbrev

Facebook
Madlavningsfløde 8% - kom med 

din bedste opskrift med 
madlavningsfløde 8% - flest likes 

vinder

Quickpoll på FB/arla.dk: 
Hvad bruger du normalt til at 

jævne med?:
Piskefløde

Madlavningsfløde
Creme fine

Arla dk:
Madlavningsfløde på forside

Let med med fløde 8 %
Aktuelt lige nu – linker til alle 

fløde 8% opskrifter

Arla.dk opskrifter
packshots på alle opskrifter hvor 

fløde 8% indgår

Arla.dk
Få sms med opskrifter og 

indkøbsliste til en "lettere" 
weekend

Arla.dk og Youtube
Reklamefilm på opskriftssider og 

på Youtube


