Q-Meieriene
Nye forbrukerdrevne produkt fra Q
Vi har hatt en fantastisk oppslutning rundt MinQ idé. Hvem som helst kan dele sin idé med Q-Meieriene på våre
hjemmesider og vi er jublende glad for å ha nådd idé nummer 1000!
Skyr® Mini, Q Frokostyoghurt på pose og Skyr® kokos er bare noen eksempler på hva som er lansert etter ideer fra
Q-forbrukerne. Innovasjonene har blitt svært godt mottatt i markedet og har tilført markedet betydelig verdivekst!
I mai lanserer vi Skyr® Proteindrikk. Hele 4500 forbrukere involverte seg i valget av emballasje på vår facebookside,
og hele 1500 forbrukere har stemt fram sin favorittsmak. For å sikre den beste smaken har Skyr® Proteindrikk blitt
grundig testet ut blant studenter på BI.
I 2016 satte Q omsetningsrekord nok en gang, og ifølge Q-sjefen Bent Myrdahl stammer mesteparten av veksten
fra innovasjoner. Åpen innovasjon med involvering av forbrukerne er Qs måte å sikre fortsatt vekst.
Selv om vi ikke kan lansere 1000 nye produkter så inspirerer hver eneste idé oss videre i jakten på å skape nye innovasjoner.
Hilsen
Forbruker-Mads

Skyr relansering er
en stor suksess!
®

Skyr® relanserte alle variantene sine høsten 2016 – bedre smak,
konsistens, laktoseredusert og nytt, fristende design.
 22% flere spiser Skyr® ukentlig
 Skyr® driver veksten i yoghurtkategorien med
en økning på hele 30% siste kvartal*
 Skyr® leverer bedre på hoveddriveren i markedet;
Smak, og har befestet sin posisjon i yoghurt markedet
som sunn, mettende og med unik konsistens**.

Skyr® har

30%
vekst
siste kvartal!

Kilde:* Nielsen salgstall pr uke 51 2016
**Q Kavli consumer tracking, glidende gjennomsnitt 26 uker n=1500, hele befolkningen

Proteindrikke øker i UK, USA og Tyskland, samt vokser frem i Sverige –
mange nyheter har fokus på proteiner, spesielt innen meieri.
Protein er den nye ernæringstrenden
forbruker er opptatt av*.

Nå lanseres
®
Skyr Proteindrikk
Skyr® Proteindrikk er et drikkbart mellom-måltid som er fyldig,
lettdrikkelig og gir en god metthetsfølelse. Skyr® Proteindrikk
inneholder mye proteiner, er fettfri og ikke tilsatt sukker.

*Kilde: Mintel
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Forbrukere ønsker mer proteiner i dietten FOR:

Proteintrenden
vokser i utlandet

MUSKLER

 Skyr® Proteindrikk er mer mettende enn annen drikkeyoghurt og 		
spesielt gunstig i en aktiv hverdag for riktig påfyll i løpet av dagen.
 Skyr® Proteindrikk kommer i frisk bringebærsmak, som ble
testvinner da vi kjørte smakstest på BI i Bergen.
Nye spennede smaker lanseres i september.
Målgruppe: Kvinner og menn 18-40 år, som er opptatt av helse
og velvære. Aktiv livsstil.
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Sponsorat TV
Digitalt
Sosiale medier
Utendørs
Magasiner
Samarbeid med
treningsbloggere

PRODUKTDETALJER:
F-PAK: 300g per kartong
D-PAK MÅL: B 12,2cm, H 13,9cm, D 30,3cm
ANT. F-PAK i D-pak: 10
HOLDBARHET: 35 dager
VEIL. UTPRIS: lavpris 19,90 bredsort.21,90
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FAKTA:
• Inneholder 18 g proteiner pr kartong
• Fettfri, ikke tilsatt sukker og laktoseredusert
• Design og produkt som skal treffe både menn og kvinner!
• 5,7 på smakstest på BI (skala fra 1-6)
VIKTIGSTE USP:
• Proteinrik og mettende
• Fettfri og uten tilsatt sukker
• Perfekt for en aktiv hverdag
• Skrukork – lett å ta med på farten

media
13 mnok
Himmelsk smak og fløyelsmyk konsistens gjør at forbrukerne velger Q Gresk Yoghurt*.
I 2017 satser vi stort på at kvinner og menn mellom 18-50 år skal få kjennskap
og prøve den greske smaksvinneren.
 Kontinuerlig tilstedeværelse i media
TV, webtv, utendørs, digitalt, sosiale medier og display
 Design med bedret synlighet kommer i butikk i februar
 200 Demodager i butikk i februar og mars
 Sampling - 20 000 beger i Q1
 Utvide serien med flere smaker i september 2017
 Ny d-pak for å sikre bedre blokkeffekt og synlighet i butikk

*Opinion desember 2016, 600 personer 18-50 år

Tidenes
påskekartong
fra Q

Små og store melkedrikkere inviteres til å finne påskegg
som vi har gjemt i et myldrende påskemiljø.
I butikk i uke 13 – 15.

Hva er det som berører deg ved en kampanje?
 At den gir ny kunnskap - 41%
 At den er morsom - 38%
 At den er overraskende - 20 %
 At den viser gleder – 17 %
Hvilke formål engasjerer deg mest?
 Humanitære formål – 55%
 Forskning – 30%
 Lokal idrett – 16%
 Kultur – 12%
Kampanjeperioden strekker seg over 22 uker fra uke 17,
med Facebook som hovedkanal.

*Undersøkelse utført av Nucleus i forbindelse med utarbeideslse av kampanje

KAVLIFONDET PRESENTERER
DE GODE NYHETENE
”Kavlifondet presenterer: De Gode Nyhetene” er en filmbasert kampanje for sosiale medier.
Målsetningen er å øke kjennskapen til hva Kavlifondet er, øke kunnskapen om at Kavlifondet
støtter gode formål og å styrke Kavlifondets omdømme.
De Gode Nyhetene skal vise at verden går fremover og at stadig flere får det bedre – ved å overraske,
bevege og heve kunnskap. Gjennom en serie på ti korte nyhetssendinger presentert av to barn
som nyhetsankre får publikum innsikt i ti utvalgte prosjekter som støttes av Kavlifondet.

Kavli MagerOst Jalapeño
NYHET PÅ TUBE mai 2017!

Vinnende smak
• Kavli MagerOst – unik god ostesmak og myk konsistens
• Jalapeño-smaken har vist vekst på 20 % to år på rad. JalapeñoOst
scorer svært høyt på smak og blir ansett som en smaksvinner.
• Nå lanserer vi Mager-varianten på samme format

spennende smak –
brukervennlig form
at

Belønning
• Kavli MagerOst gir målgruppen et fristende pålegg
når de vil unne seg noe godt
• Forvandler små måltider til en
nytelse i hverdagen
Kjernesunn
• Kavli MagerOst har troverdighet
for lite kalorier og lavt fettinnhold
		 - Lavt kaloriinnhold, lite fett
		 - Proteinrik
		 - Kalsium

Kavli MagerOst Jalapeño
F-PAK: 175g per tube
D-PAK MÅL: B 20cm, H 21,8cm, D 20cm
Ant. F-pak i D-pak: 16
HOLDBARHET: 450 dager
VEIL. UTPRIS: lavpris 34,90 bredsort. 36,90
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KAVLI MAGEROST

Perfekt balanse mellom god smak og lite kalorier
MagerOst har en klar posisjon og rolle i påleggssegmentet «Kjernesunn»
• Unik god ostesmak og myk konsistens - Lite kalorier – Proteinrik - Lite fett
• Testvinner smøreost Shape Up desember 2016 og tett samarbeid med Grete Roede
Vinnende smak er den viktigste driveren og grunnpilar
for Kavli MagerOst i 2017
Januar 2017
• Nytt butikkmateriell med fristende matbilder
• Samarbeid med Grete Roede – inspirerende oppskriftsfilmer
• Mediekampanje med TV, Web-TV og TV-sponsorat
Mai 2017
• Lansering Kavli MagerOst Jalapeño tube
• Mediestøtte for lansering nær opp til kjøpsøyeblikket
• 170 demonstrasjoner i butikk

6 MNOK

September 2017
• Revitalisere konsept Kavli MagerOst basert på funn
vi har gjort i et stort innsiktsprosjekt
• Redesign basert på de viktigste driverne:
Vinnende smak, kjernesunn nytelse i hverdagen

I MEDIA!

MEDIAPLAN
TV kampanje
Sponsorat TV
Web TV
TV sponsORAT
SoMe
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