
Lancering af 
Kærgården Steg & Bag

Innovation og mersalg til fedtstofkategorien!

Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende 
kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet med lancering 
af et nyt produkt.
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Status fedtstofkategorien



Flydende fedtstof bringer værdi til fedtstofkategorien 
og der er plads til en stærk nr. 2

Som det første er der gennemført en analyse af markedet.  

Nogle hovedkonklusioner er: 

• Flydende fedtstof er det eneste segment i fedstofkategorien som oplever vækst. 

• Flydende fedt i vækst p.g.a. convenience og sundhed: Først stigning i nye brugere og siden 
frekvens. 

• Segmentet drives primært af meget få aktører, en meget stor og nogle få mindre => Der er 
plads til en stærk nr. 2 

• Naturlig produktforlængelse for Kærgården at være til stede i flydende fedtstof segmentet..

Kilde: AC Nielsen.



Kærgården Steg & Bag



Kærgården Steg & Bag bringer innovation til flydende 
fedtstof: En unik kombination af smør og rapsolie

Produkt:

Det bedste fra to verdner - den gode, runde og nøddeagtige smag fra 
smørret og rapsoliens brændpunkt, som giver de optimale stegeegenskaber. 

Hermed forener Kærgården smørsmag, stegeegenskaber og 
bekvemmelighed… 

Målgruppe:

Kvinder (/mænd) i alderen 30-60 år, familie, som ønsker smagsfulde og lette 
alternativer til den daglige madlavning – og som ønsker naturlige og sunde 
produkter uden tilsætningsstoffer. 

Idéen stammer fra et kendt trick, som mange kokke og mad-entusiaster benytter sig af, når de steger. 

De bruger ganske enkelt både olie og smør. 



Da Kærgården blev lanceret i 1990 kombinerede vi som de 
første smag og bekvemmelighed.
Nu gør vi det igen - i en ny kategori!

Kærgården Steg & Bag kombinerer bekvemmeligheden ved flydende fedtstof med en 
unik kombination af smør og rapsolie:

• Smag: Den gode smag fra smørret 

• Stegeegenskaberne fra rapsolien

• Sunde omega 3 & 6 fedtsyrer fra rapsolien

• Bekvemmeligheden ved flydende fedtstof

• Flere funktioner: Ideel til både stegning og bagning

• Ingen konserveringsmidler - derfor på køl

• Praktisk emballage: Solid, nem at anvende, kan vendes på hovedet

• Styrken fra Kærgården: Danmarks stærkeste fedtstof brand!



Hvorfor er det en god ide at lancere 
Kærgården Steg & Bag?

Marked

- Flydende fedtstof og olie i vækst..

Forbruger

- Flyd. fedt er mere convenience og opfattes af mange forbrugere som mere sundt…

- Samtidig er der mange margarinenægtere (25%), som vi vil rekruttere med Steg & Bag

- Øget efterspørgsel efter naturlige produkter uden konserveringsmidler

Vores koncepttest viser: 

- Højt prøvekøb + høj købsintention 

- Høj succesrate 

- Høj relevans for forbrugeren

- Høj konceptforståelse 

Kunde

- Bringer innovation til kategorien/vitalisering af kategorien 

- Kategorivækst (ekstra tilkøb + rekruttere nye brugere) 

- Markedsleder og stærkt brand spreder sig til nyt segment



Kærgården Steg & Bag er uden 
konserveringsmidler – derfor på køl

Et krav fra Arla

- Lanceringen skal støtte op om Tættere på Naturen strategien:

Vi står for naturlige produkter uden konserveringsmidler og mejerivarer  Derfor: KØL

…Der opfattes positivt af forbrugerne

”Vil det påvirke din opfattelse af produktet positivt eller negativt, at produktet står på køl?”  

Positivt =43%

Negativt= 3%

…Og understøtter produktets kvalitetsposition

- Køl understøtter vores smør, smag og kvalitetsargumenter (køl= frisk produkt, mejeri, kvalitet)

- Præmissen for flydende margariner er en gulvplacering, men præmissen for Kærgården er kølplacering 
og en naturlig forlængelse af vores brand (naturlighed & smørsmag)

…Og differentierer os fra konkurrenterne

- Køl position vil i højere grad differentiere vores produkt ift margarineprodukter…

Nødvendigt for at få nye brugere!

”Find den på køl” vil blive aktivt kommunikeret i butik såvel som uden for butik



Position og performance i kategorien



Brød

Madlavning

OlieSmør

Smør-
position

olie-
position

Ny 
kategori

smør + olie

flyd.
margarine-

position

- Skaber troværdighed omkring produktet 

- Skaber noget nyt til kategorien 

 diffentierer sig fra øvrige produkter på markedet

- Og rekrutterer hermed forbrugere fra alle segmenter

 størst potentiale

- Og fastholder stadig Kærgården kerneværdier

Positionering: 
Steg & Bag skaber en ny kategori i kategorien

http://80.63.32.13/scripts/inetmanc.exe?ctx=2a301a3&view=2&object=BasketImage:00156906


Kommunikationspakken



Kommunikationsplan



Ny reklamefilm

Ny 40 sek reklamefilm fra uge 39 - samme kreative platform som brødfilmene. 

Mål: Sikre hurtigt kendskab og skabe prøvning. 

Kommunikationsmål: Smag og stege-egenskaber (det bedste fra to verdner) samt vise at 
produktet findes på køl.



Print

Samme kreative platform følger som ”rød tråd” til øvrige medier.. 



Outdoor

Skabe kendskab til produktet – fokus på nyhed



Oblater på alle Kærgården varianter fra  
uge 35.

Skabe kendskab til produktet – fokus på nyhed

Forberede eksisterende brugere af Kærgården på kommende lanceringsnyhed. 



Butikskampagne: en bred og stærk lanceringskampagne med fokus på 

at skabe kendskab, prøvekøb, fokus på nyhed..

Indsalgsfolder til butik
med oversigt med indsalgs-

argumenter, kampagneoverblik
og materialer og ideer til butik



Sampling af vareprøver

Skabe prøvning: Uddeling af 250.000 vareprøver af 20 ml. i butikken…


