
”Det er marginalerne, der afgør, hvor effektiv en kommunikationsindsats er. Her fik vi 
de helt rigtige indsigter i forhold til at beslutte både mht. til valg af koncept samt mix 
af formater og budskaber. Det har vi været meget tilfredse med.” 

- Senior Insights Manager, Coloplast A/S

Coloplast udvikler produkter til personer 
med kroniske sygdomme og er førende 
inden for stomi, kontinens, urologi samt 
hudpleje og sårbehandling. Det kræver 
særlig præcision i valg af både budskaber 
og kanaler, når kommunikationen til 
slutbrugerne bliver udviklet. 

Ipsos har med CreIpsos har med Creative Excellence værk-
tøjerne testet to kommunikationsuniverser. 
Analysen bekræftede, at koncepterne var 
stærke nok til at trænge igennem i en digital 
kontekst. Herudover fik Coloplast konkrete 
anbefalinger til balancen mellem at 
italesætte et problemitalesætte et problem, brugeren helst ikke 
har lyst til at anerkende, og den forbedrede 
livskvalitet brugeren opnår. 

TEST AF KOMMUNIKATIONS- 
KONCEPTER

COLOPLAST
CREATIVE EXCELLENCE



Creative Excellence er Ipsos’ unikke værktøjskasse til reklame- og kampagneudvikling, analyse og effektmåling. 
Kontakt Alexander Asmussen, Head of Creative Excellence, på tlf: +45 61 66 13 31 for mere information. 

Kom videre

”Vi fik svar på det, vi havde brug for. Plus lidt mere. Ipsos medarbejdere har også været opmærksomme på at 
forklare det meget tekniske univers, som ligger til grund. Det er afgørende for formidlingen at få bygget broen 
til Coloplasts eget sprog.”

”Ipsos har været meget imødekommende, fleksible og reageret hurtigt i forhold til vores virksomhedsmæssige 
behov. De har forstået vores særlige udfordringer og de skiftende ønsker undervejs. Det er vigtigt for os som 
kunde, at vi føler os højt prioriteret.”

- Senior Insights Manager, Coloplast A/S

Short term activation: 161          Long term relationship: 134
(top 20 % Ipsos database)                          (top 20 % Ipsos database)

Resultaterne

Proces & Output

Kommunikationen skal trænge igennem til slutbrugerne og på en neutral måde formidle følelsen af, at produktet kan 
forandre deres liv. Projektet skulle give svar på:

1) Hvordan performer de to kommunikationskoncepter absolut og i forhold til hinanden – både ”video ads” og ”stills”.
2) Hvilke typer af budskaber leder mest effektivt slutbrugeren igennem et kommunikations-flow. Fra interesse til køb.
3) Hvordan bidrager kommunikationen til at opbygge Coloplasts brand.

Udfordringen
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