Case-story

Steen sælger mange sten...
Hvordan skaber man synlighed og mersalg af H.J.Hansens store udvalg af granitprodukter i lokalområdet
og hos privatforbrugeren?
For eksempel ved at introducere en central og troværdig figur i kommunikationen.

Opgaven

H.J.Hansen udtaler...:

Vi har arbejdet med H.J.Hansen Råstoffer i en årrække på Business to Business-markedet. Ved denne, nye opgave skulle afdelingen H.J.Hansen Granit
gøres synlig i lokalområdet, hvorved der kunne skabes et mersalg af granitprodukter til privatforbrugeren.

Vores eksisterende samarbejde
fungerede i forvejen rigtig
godt. Hovmark var hurtig til af
finde den stil og kommunikationsform, der passer til os og
vores kunder. En form, der har
vist sig at holde.
Ved at bruge vores ”granitmand”
Steen har vi fået et frisk, glad,
åbent og venligt udtryk, der passer på vores forretningsånd.
Vores branche er normalt kendt for
at være meget konservativt så vi
har hele tiden haft ekstra fokus på
det rigtige budskab over for privatforbrugerne. Det er lykkes sammen
med Hovmark Reklamebureau”

Løsningen
Vi valgte at skabe en synlig figur i form af vores ”granitmand” Steen, der
skulle fungere som omdrejningspunkt i alle materialer. Figuren giver den
personlige dialog, der skaber tillid og troen på faglig viden og kompetence.
Steen er en gennemgående figur, der kæder alle materialer og medier sammen.
For at styrke kendskabet til H.J.Hansen Granit og kundens store produktudvalg er der valgt et bredt, lokalt medievalg. Der indgår således fagblads-,
uge- og dagbladsannoncer, internetannoncer, radiospots og facadebanner
i medieplanen. Herudover er der forskellige tiltag på selve pladsen – for
eksempel infoskilte ved de enkelte produkter, ”rock box” til prøver og
meget synlige facadebannere med udskiftelige budskaber.

Hans Henning Haldbo
Direktør

Resultatet
Resultaterne er tydelige og målbare – for eksempel direkte på omsætningen
og ganske synligt hver dag på pladsen, hvor antallet af besøgende nærmest
er steget eksplosivt. Ikke mindst når H.J.Hansen Granit har lørdagsåbent.
Spørger vi i målgruppen, bliver H.J.Hansen nu nævnt, når der spørges til
”steder at handle granit”.
TRAILER LØRDAG

”H.J.Hansen Granit har åbent lørdag den 4. april fra

- 14. Vi har et kæmpe udvalg i granit produkter.
TRAILERkl. 9LØRDAG

ALT i GRANIT
DIREKTE FRA LAGER I ODENSE

til haven – kig forbi, og se vores store sortiment

KANTSTEN
Portogisisk lys
pr. lbm. varenr. 880657

EX. MOMS

MOSAIKSTEN
mørk str. 4/6

195,-

APRIL STEN “BIDER”

pr. ton varenr. 880xxx

EX. MOMS

1.196,-

*pr. trailer - max 350 kg.

Med venlig hilsen - Steen

APRIL STEN “BIDER”

www.hjhansenraastoffer.dk
APRIL STEN “BIDER”
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træflis - og hvad du ellers skal bruge til haven.

350,- 350
,Kig forbi, og se vores store sortiment
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Den er stensikker”
Med venlig hilsen - Steen
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et kæmpe udvalg i granit produkter. Vi har også grus, muld,

Åbningstider:
Mandag – torsdag 9.00 – 16.00
Fredag 9.00 - 15.00

www.hjhansengranit.dk
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Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller info@hjhansen.dk

www.hjhansengranit.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller steen@hjhansen.dk

ALT i GRANIT

Åbningstider:
Mandag – torsdag 7.00 – 16.00
Fredag 7.00 - 15.00

www.hjhansengranit.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller info@hjhansen.dk

*pr. trailer - max 350 kg.
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Med venlig hilsen - Steen

fra kl. 9 - 14, kom forbi med din trailer og vi fylder den. Vi har

*pr. trailer - max 350 kg.
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Den er stensikker”

”H.J.Hansen Granit har TRAILER LØRDAG igen den 18. april

Fyld
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Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller raastoffer@hjhansen.dk
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Med venlig hilsen - Steen

Vi har også grus, muld, træflis - og hvad du ellers skal bruge

”Her er mine sten ”bider” for APRIL måned
– så kig forbi, og se vores store sortiment”

HOVEDDØREN
”Kig forbi
og vælg
indholdet,
resten klarer vi”
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Havnegade 100 B · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

