
MOBILE	  CREATIVITY	  ENABLED

ARLA	   FOODS	   -‐	   ABSOLUT	   VODKA	   -‐	   PERFETTI	   VAN	   MELLE	   -‐	   VODAFONE	   -‐	   NOKIA	   INTERACTIVE	   -‐	   PLAYAHEAD	   -‐	   OGILVY	   -‐	   BBH	   -‐	   B-‐REEL	  
GREATWORKS	  -‐	  HYPER	  -‐	  MOBIENTO	  -‐	  ASPIRO	  -‐	  PLAYAHEAD	  -‐	  DDB	  -‐	  CSQUARED	  -‐	  UNIVERSAL	  MCCANN	  -‐	  ZENITH	  OPTIMEDIA	  -‐	  PLUSFOURSIX	  
TV4	  -‐	  EUROPEAN	  DIRECTORIES	  -‐	  MOBILERA	  -‐	  OMNICOM	  -‐	  PEOPLE	  GROUP	  -‐	  KINETIC	  -‐	  ACCENTURE	  -‐	  BANCO	  POPULAR	  -‐	  BBVA	  -‐	  BMW/MINI	  
COOPER	  -‐	  EUROPEAN	  DIRECTORIES	  -‐	  CARLSBERG	  -‐	  CARREFOUR	  -‐	  COCA	  COLA	  -‐	  GEOME	  COMMUNICATION	  -‐	  GUINNESS	  -‐	  ISSUEBITS	  -‐	  DIAGEO	  	  	  
MACONOMY	  -‐	  	  MICROSOFT	  -‐	  NOKIA	  -‐	  NOVARTIS	  -‐	  PARAMOUNT	  -‐	  PROFERO	  -‐	  UNIVERSAL	  PICTURES	  -‐	  UNILEVER	  -‐	  PROCTER	  &	  GAMBLE



HUR	  ETT	  VARUMÄRKE	  KAN	  TA	  EN	  NATURLIG	  PLATS	  I	  HJÄRTAT
HOS	  EN	  MOBILANVÄNDARE



VAD	  BETYDER	  DET	  FÖR	  ETT	  VARUMÄRKE	  ATT	  FÅ
EN	  PLATS	  I	  EN	  MOBILANVÄNDARES	  HJÄRTA?

ATT	  VARA	  INBJUDEN	  TILL	  
ATT	  GE	  NÖJE/NYTTA
FÖR	  ANVÄNDAREN	  I	  
SITUATIONER	  OCH	  PÅ	  

PLATSER	  ETT	  VARUMÄRKE	  
ANNARS	  INTE	  HAR	  
MÖJLIGHET	  OCH	  

ACCEPTANS	  ATT	  FÖRA	  EN	  
INTERAKTIV	  DIALOG.	  	  	  



SÅ	  VAR	  FINNS	  VÄGEN	  TILL	  HJÄRTAT?

VIA
INBOXEN	  FÖR	  EMAIL?

SPAM	  NEJ	  TACK!
VIA

INBOXEN	  FÖR	  SMS?



VIA	  
WEBBLÄSAREN?

NEJ!
LÅNGSAM,	  STORA	  

INFORMATIONSMÄNGDER

SÅ	  VAR	  FINNS	  VÄGEN	  TILL	  HJÄRTAT?



VÄGEN	  TILL	  HJÄRTAT	  GÅR	  VIA	  DEN	  PLATS	  DÄR	  DU	  
SPARAR	  ALLT	  SOM	  ÄR	  VIKTIGT	  FÖR	  DIG	  VID	  ETT	  GIVET	  TILLFÄLLE.

APPLIKATIONER
FÖR	  SNABB	  ACCESS	  OCH	  
STÖRRE	  UPPLEVELSE

GENVÄGAR
TILL	  DE	  MEST	  VÄRDEFULLA	  

WEBBSAJTERNA
WIDGETS

OMEDELBAR	  ACCESS	  TILL	  
RELEVANT	  INFO	  ONLINE



NÅ	  OCH	  FÖRTJÄNA	  EN	  PLATS	  I	  HJÄRTAT

VAR	  
LÄTTILLGÄNGLIG

ÄR	  DU	  ENKEL	  OCH	  KORTFATTAD	  
ÄR	  DU	  LÄTTILLGÄNGLIG

TÄNK	  
VARUMÄRKESLOYALITET

GE	  VÄRDE	  OCH	  UNDERHÅLL	  
DIALOGEN	  ÖVER	  TIDEN

VAR	  RELEVANT
BLI	  NATURLIGT	  ASSOCIERAD	  
MED	  ETT	  PRIMÄRT	  VÄRDE

BYGG	  
MÄRKESKÄNNEDOM

DIN	  APP/SAJT	  MÅSTE	  
MARKNADSFÖRAS.

IMAGE	  ÄR	  NU	  VIKTIGT	  
ÄVEN	  I	  MOBILEN

WAP-‐LOOKEN	  DUGER	  INTE	  LÄNGRE



HJÄRTAT	  BÖRJAR	  BLI	  MER	  LÄTTILLGÄNGLIGT

KLICKA	  FÖR	  ATT	  
ÖPPNA	  SHOPPEN

KLICKA	  FÖR	  ATT	  
ÖPPNA	  APP-‐SHOPPEN VÄLJ	  OCH	  INSTALLERA

EXEMPELFLÖDE	  
FRÅN	  VODAFONE	  

360	  SHOP



ApplikaDonsmarknaden	  2009

‣ iPhone	  –	  1,5	  Miljard	  nedladdningar

‣ GetJar	  –	  580	  Milj

‣ Ovi	  –	  10	  Milj

‣ Android	  Market	  –	  ca	  40	  Milj

‣ Palm	  ApplicaVon	  Store	  –	  ca	  3	  Milj

VILKEN	  POTENTIAL	  FINNS	  ATT	  NÅ	  EN	  PLATS	  I	  HJÄRTAT?

Källa:	  GetJar



MOBILEN	  ÄR	  ÖVERALLT	  -‐	  ÄR	  DITT	  VARUMÄRKE	  DÄR?

http://www.youtube.com/watch?v=_HL2qIJZhCY
http://www.youtube.com/watch?v=_HL2qIJZhCY
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