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Pladeselskab - nu som chips
10. apr 13

Kampagner

Skrevet af Susanne Ingemann

KiM’s har fået en ny chips-maskine, som er den største rør-chips-innovation
siden kartoffelskrælleren og det vildeste, der er sket for chips siden salt. Med
maskinen kan KiM’s nu lave alt det, de unge vil have, om til chips. Som nu fx det
hotte pladeselskab CHEFF Records. Ny kampagne signeret Very er i luften.

Du kender KiM’s - måske kender du også CHEFF Records. Det er dem med kunstnere som
Klumben, ELOQ, KIDD, Sukkerlyn, TopGunn og Abbaz. Du kender videnskab. Og du kender
chips. Men kender du også den gren af videnskaben, der putter CHEFF i dine chips?
Hvis ikke, så er det tid til at spidse ører nu, for chips-mesteren er i luften med en ny og
temmelig anderledes kampagne for en ny serie rør-chips - den er lagt i hænderne på
community marketing bureauet Very.
- Det er sådan set noget tid siden, KiM’s lancerede rør-chips, og det var ikke fordi de ikke
solgte, men man ville gerne have bedre fat i målgruppen 15-25, og det var i den forbindelse,
at de henvendte sig til os, fortæller Jesper Lysholdt, der er team-chef hos Very.
Siden tog man fat i det Nørrebro-baserede pladeselskab CHEFF Records, som står bag
kunstnere som Klumben, ELOQ, KIDD, Sukkerlyn, TopGunn og Abbaz, fordi man ønskede at
finde en utraditionel partner, og pladeselskabet har i øvrigt været involveret i alt fra smag til
design af rørene.
- Ideen var at lave noget ”gakket” for at ramme målgruppen. Det hedder sig altid, at ”de
unge” er svære at ramme, fordi de hele tiden vil have noget nyt, er illoyale over for brands,
osv. Men i bund og grund er det jo bare chips, vi taler om, og vores erfaring er, at målgruppen
15-25 år har det helt fint med marketing. Hvis bare man er ærlig omkring at det er marketing,
siger Jesper Lysholdt.
Så nu har KiM’s fået en ny platform at markedsføre de nye rør-chips på - en platform, der kan
udvikles, og bliver det, til alle mulige andre partnere end pladeselskaber.
CHEFF Records er således den første partner i ”Nu Som Chips”-konceptet, som skal
markedsføre tre nye varianter af rør-chips fra næste uge, men efter sommerferien kommer
der en ny partner på og dermed en ny serie af chips med nyt design.
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Du kan besøge ”Nu som Chips” på Facebook her.
Share

Deb at-reg l er
Vi ønsker en sober debat på markedsforing.dk, og derfor indfører vi tre regler:
Anonymiserede indlæg slettes uden begrundelse. Hvis debat skal give mening, skal vi stå ved vore
holdninger.
Person-angreb, motivforskning og lignende angreb på ”manden” fjerner vi skønsmæssigt. Gå efter bolden,
kære læsere.
Den tredje regel handler om markedsføring af eget bureau eller person. Den går ikke. Det burde være
indlysende for folk i kommunikations-branchen, men nu er princippet knæsat. Og det er redaktionen, der er
den ultimative dommer.
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