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Projektbeskrivelse og Problemformulering

Projektbeskrivelse

Problemformulering

Hvordan sikrer vi at lulu’s drawer bliver et etableret brand efter introduktionsfasen.?

Vi fik til opgave at skulle lave en marketingskampagne for et nystartet undertøjsfirma ved navn lulu’s drawer. Deres mål 
for opgaven var at få 5.000 følgere på Facebook og Instagram, blive nævnt i 3 magasiner og at nå et gennemsnitligt salg 
på 5.000kr om dagen på deres webshop. Vi skulle udarbejde en landingpage og gøre brug af mindst tre medier. Vores 
landingpage skulle bl.a. have korrekt validering i HTML5 og indeholde PHP og en mySQL database.
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Indledning

Dette er vores eksamensprojekt som multimediedesigner på CPH business campus Lyngby. Eksamensprojektet er i 
samarbejde med lulu’s drawer om at få gennemført en marketingkampagne for at få introduceret lulu’s drawer på det 
danske marked. 
lulu’s drawer er en nyetableret virksomhed der launcher salget af deres kollektion til juli, og er derfor en oplagt
opgave som relaterer til, hvordan det ville være at skulle arbejde med et projekt der ligger sig tæt op ad erhvervslivet 
samt markedsføringsbranchen.
Vi vil i opgaven komme ind på hvordan vi har arbejdet med projektstyring, virksomhedsanalyse, koncept- og 
designudvikling, og en endegyldig konklusion med en refleksion over vores kampagne og valg af projekt. 
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De seks tænkehatte1

Hvid Hat.
Data, facts, information

Grøn Hat.
Kreativitet, muligheder, løsninger, nye ideer

Data
Deres mål er 30.000kr budget – 5000 likes og 
følgere 
Deres udfordringer er konkurrence på marke-
det, kapital, cash-flow, kendskab 
Facts 
Nyopstartet virksomhed,  
Investorer
Gaveindpakning / gaveæsker ved forsendelse 
+ kvalitet
Pris differentiering 
Information
kvalitetstjek af produktion
distributionskanaler info
Vision og mission ? / bløde værdier
CSR – lulus world evt? 
Feedbacksystemer? Smiley systemet
Info om designeren ? evt på webshoppen. Evt i 
form af video interview (honest marketing)

Kreativitet muligheder
Fysisk gimmick, i form af et event. Vi havde tænkt på puder 
tildækket med stoffet fra undertøjet så folk kan mærke hvor blødt 
det er, evt. med modeller der ligger på det til et 1-2 dages event. 
Video Interview med designeren og ejeren, hvor hun fortæller om 
opstartsperioden samt vision og mission. Denne kunne bruges på 
webshoppen som en introduktion til brandet eller på 
landingpagen for at få folks opmærksomhed. 
Community  / fora hvor folk kan snakke om tøjet og komme med 
inputs og få svar fra designeren. 
Alternativer
Pakkeløsninger, leverandør til H&M 
Anden målgruppe. Hverdagskollektioner 
Løsninger
Ordentlig introduktion til designet og til personen bag ideerne. 
Information omkring konceptet og hvordan de skiller sig ud på 
markedet. Hvordan kan det være at luksus er mere prisdygtig end 
konkurrenternes ? Storytelling 
Nye ideer
Pakkeløsning, køb sæt ad gangen 
Golden Box med hele kollektionen i en pæn pakke og med en 
flot bøjle evt. noget helt tredje ved køb af the golden box. Evt. 
sovemaske i blødt silke ? 

Af teori har vi valgt at benytte os af Edward deBono’s, seks tænkehatte for at finde ud af, hvad vi mener om 
lulu’s drawer og se om det kunne åbne nye døre til en idé, samt få vendt hver en sten og lave så godt 
et forarbejde som muligt. 

Teori 
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De seks tænke hatte
fortsat

Gul Hat.
Værdier, fordele, hvordan kan det fungere.

Sort Hat.
Vanskeligheder, potrentielle problemer, ulemper

Fordele
Konkurrencedygtig pris (affordable luxury)
Stilfuldt design 
Behagelig pasform / fleksibilitet
Værdier
Hvad kunne virke
Deres identitet få sat ansigt på designeren 
Information om designet
Historien om opstartsfasen (honest marketing)
Forspring
Vi vil kunne skabe forspring for virksomheden 
ved honest marketing
Men vi mener ikke lulus drawer har et forspring 
på nuværende tidspunkt

Udfordringer
Kendskab, salg og kapital 
Konkurrence på markedet ´, der er allerede et 
hav af tøjmærker
Økologi og miljø – i forhold til produktion, 
forsendelse osv. ( % green)
Potentielle problemer
Missing x faktor 
Ikke særligt unikt koncept
Set før, uoriginalt
Lav kendskabsgrad = ingen brand værdi
Hvorfor vil det ikke virke? 
Det vil ikke virke fordi det ikke virker tiltalende 
til målgruppen 
Folk kan ikke relatere til det fordi det virker så 
ansigtsløst
Hvis der ikke er noget koncept at sælge, er der 
heller ikke nogen der vil købe det 
(hvem er I?) 
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Rød Hat.
Følelser, intuition, fornemmelser

Blå Hat.
Fokus, handlingsplaner, næste skridt

De seks tænke hatte
fortsat

Følelser
Det virker som en god forretningside der 
mangler noget personlighed. De vil gerne 
sælge til de unge kvinder og til midaldrende 
damer men mangler noget vision og værdi 
som deres kunder kan forholde sig til. Vi føler 
at de har glemt at forholde sig til 
konkurrencesituationen udover at de er 
prisdygtige. Hvad skulle så afholde folk fra at 
vælge undertøj i H&M frem for lulus produkter 
Intuition
Som det ser ud nu, vil de får svært ved at slå 
igennem på det danske marked. Fordi de ikke 
prøver at skille sig ud fra deres konkurrenters 
produkter på andet end pris. Tvivl omkring 
ejeren som frontfigur. 

Næste skridt
Valgt den rigtige løsning. Får en ordentlig introduktion til 
produkt og virksomheden på markedet igennem en 
kampagne. Få udarbejdet kampagnen, testet kampagnen, 
registrer om kampagnen lever op til det forventede mål. 
Udfør kampagnen.  
Handlingsplan
Få snakket ideerne igennem, lavet negativ brainstorm på 
ideerne. Valg af ide. Analyser ideen og markedet. 

Evaluering:
Det står klart at vi gerne vil vise lulu’s drawer fra en mere personlig side, da det ikke fortæller så meget andet end 
at de sælger kvalitets undertøj, men det kan alle komme og sige. Idéen om at bruge Catia som frontfigur og at 
fortælle om hende og brandet kan skabe et billede af lulu’s drawer som viser at der er folk bag som brænder for at 
føre dette firma ud i livet, vi mener at hun har x-factor og har en interessant personlighed.

1 Tang, Frederik. "Debonos Six Thinking Hats". 2015. Presentation
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Projekt planlægning

Vi valgte at lave en risiko analyse hvor vi blandt andet testede idéen om Catia som frontfigur og andet som kunne gå galt 
på landingpagen

Vi har udarbejdet en PBS for at få en oversigt over vores kampagne, og et indblik i hvordan vi griber projektet an. Efter det 
lavede vi en WBS så vi kunne få en idé om arbejdsopgaverne og hvordan vi kunne uddele dem i gruppen samt få en idé 
om hvor lang tid det ville tage os. Så lavede vi et ganttkort for at få styr på arbejdsopgaverne og sætte deadlines for vores 
arbejde.

Derudover har vi brugt Gantt kort, til at kunne se vores arbejdsproces.



9

Stakeholder inter-
esse

ind-
flydelse

Potentielle konflikter Rolle Primære opgave Strategy

Investorer
+1 10

Uoverensstemmelse  omkring 
branding og koncept

Projekt sponsorer Finansiering af projektet

lulus drawer
+1 10

forventningsafstemning er 
mislykket mellem holdet bag 
projektet og virksomheden

Virksomheden Administrative op-
gaver, salg / indkøb og 
markedsføring

Holdet bag 
projektet +1 5

Modstridende ideer, og deadlines 
ikke bliver overholdt.

Mediebureau Står for konceptudvikling

Konkurrenter
-1 2

Stjæler kampagne ideen, og 
bruger feje tricks 

Markedskonkurrenter Lave kampagne der 
potentielt kan 
udkonkurrere vores 
landing page

Potentielle 
konkurrenter -1 0

konflikter kan opstå hvis en mulig 
konkurrent begynder at kopiere 
produkter eller visuelle identitet.

Konkurrenter udover 
dem der er på markedet

Stjæle markedsandele fra 
markedet

Kunder
0 0

hvis vores bruger ikke kan finde 
rundt på siden, eller ikke fanger 
budskabet og hvorfor siden er der. 

Brugere på landingpage 
og potentielle købere

Besøge siden og komme 
med feedback

Stakeholder Analyse
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Stakeholder analysen er lavet ud fra folk der har en positiv eller negativ interesse i vores landingpage. Derefter har vi 
vurderet deres grad af indflydelse på vores kampagne. Stakeholder analysen viser at lulu’s drawer holdet skal sørge for at 
holde deres investorer glade og tilfredse og leve op til de mål og forventninger der bliver sat fra bestyrelsens side. Gør de 
ikke det, bliver pengekassen lukket i, hvilket vil have katastrofale følger for en nyopstartet virksomhed, og ville sætte en 
stopper for den kampagne vi gerne vil udføre fordi der ikke ville være midler til at gennemføre den. 
Den er samtidig med til at vise os at vi skal være opmærksomme på konkurrenternes opførsel men uden at spilde 
unødvendige resurser på dem. Ligesom de potentielle konkurrenter til vores landingpage stadig skal tages i betragtning, 
men ikke tage for meget af vores tid. 
Det er samtidig en model der viser hvor vigtige kommunikationslinjerne er imellem de stærkt involverede interessenter i et 
projekt som dette. Hvis deadlines ikke bliver overholdt og der ikke bliver forventningsafstemt ordentligt er chancerne for at 
en kampagne vil få succes, minimale. 

Stakeholders evaluering
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1.
Catia virker ikke troværdig og videoen kommer ikke ud med det rigtige 
budskab og har modvirkende effekt.

- Impact: 5 - Probability: 1 - Detection: 2 - Risk Value = 10.

2.
Serveren bliver hacket og alle persondata bliver misbrugt
- Impact: 5 - Probability: 2 - Detection: 3 - Risk Value = 30.

3.
Man kan ikke tilmelde sig nyhedsbrev på f.eks 
mac/ windows eller telefonen.
- Impact: 3 - Probability: 1 - Detection: 1 - Risk Value = 3.

4.
Kampagnen bliver for dyr i forhold til budgettet. 

- Impact: 4 - Probability: 2 - Detection: 1  - Risk Value = 8.

24
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Risiko Analyse

Vi kan konkludere ud fra vores risikoanalyse, at der ikke er store 
faresignaler ved at køre kampagnen. Vi skal dog være opmærk-
somme på at siden skal være sikker for brugeren at indtaste sine 
oplysninger på, og at vi ikke overskrider budgettet. Vi skal teste 
siden igennem på forskellige platforme for at sikre os at funk-
tionerne og knapperne virker, også når det skal ned på mindre 
skærme. 2  

2Tang, Frederik. "Project Management - Risk Management". 2015. Presentation.
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PBS

3Tang, Frederik. "PBS". 2015. Presentation.

3
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WBS

4Tang, Frederik. "Project Management And WBS". 2015. Presentation.

4
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Gantt

5Tang, Frederik. "Project Management - Project Plan". 2015. Presentation.

5
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Lulus drawer

Lulus drawer.com er et univers af lingerie, sleepwear samt fashion essentials af udsøgte kvaliteter. Det er ønsket om at 
forene det smukke med det komfortable og de rene linjer med detaljerne som gør forskellen. 
Deres passion er at skabe en oplevelse for deres kunder, sådan at de modtager produktet i en fin gaveæske og pænt 
pakket ind så det giver fornemmelsen af forkælelse hvad enten den er selvforskyldt eller kommer i form for gave.

Elevator Pitch6

6Tang, Frederik. "Elevator Speech". 2015. Presentation.
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Styrker
• Prisdygtige / affordable luxury 
• Gaveindpakning / gaveæsker styrker oplevelsen af produktet
• Engageret ejerskab / brænder for det hun laver
• Gode distributionskanaler (at de er i magasin og butik i hellerup etc.)
• Goodwill i form af levering til butikker uden butikkerne har indkøbt det
• Et bagland med investorer og leverandører 

Svagheder
• Ikke så mange bløde værdier
• Bruger ikke sit engagement i selskabet
• Skiller sig ikke ud på markedet
• Lav kendskabsgrad (nyetableret) 

Muligheder 
• Spil på hendes historie
• Finde ambassadører-kunder til at videre fortælle hendes historie og samtidig få likes mm.
• De har mulighed for at gå mange veje.
• Muligheden for at være fast i Magasin

Trusler
• Konkurrencesituationen på markedet
• De skal passe på de ikke bliver sat i bås med discount
• Opstartsfase 
• Kopiprodukter ( f.eks H&M der stjæler designet og sælger til en lavere pris)7

SWOT Analyse

7 Tang, Frederik. "Project Management - SWOT And Stakeholder Analysis".  2015. Presentation.



17

TOWS Analyse

8 Tang, Frederik. "Making TOWS". 2016. Presentation.

8
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Efter at have lavet SWOT analysen over lulu’s drawer, gav det os et klart indtryk af hvad der ville blive den største
udfordring som opstartsfirma. De kommer ind på et marked hvor der allerede er en massiv konkurrence, og mange 
udbydere på markedet. Der er derfor tale om en red ocean9 strategi, hvor de skal skille sig ud på markedet og slå deres 
konkurrenter hvis de vil overleve.
 
 

Oven i truslen fra de mange konkurrenter på markedet sat sammen med svagheder som at folk ikke kender deres
produkt samt de ikke gør store tiltag for at skille sig ud på markedet, kunne vi gå videre med vores TOWS analyse og 
derefter kigge på hvilke tiltag lulu’s drawer kunne komme op med et koncept der ville gøre det nemmere for deres 
målgruppe at relatere til produktet. 

Når vi kigger på TOWS på hvilket tiltag der skulle til i opstartsfasen, ligger vi inden i den rubrik der hedder Maxi-Maxi, Der 
tager lulu’s drawer sine styrker og muligheder og fletter sammen til ét tiltag. Hvilket blev til vores kampagne-side hvor 
den største fokus var på Catia som frontfigur for at fortælle om lulu’s drawer. 
TOWS analysen gav os også samtidig nogle gode tiltag til at kunne bruge ude i fremtiden ca. 4-5 år frem. Hvor de på en 
lignende kampagne og med et udvidet budget har flere reklame penge og gøre brug af. Vi snakkede om i gruppen at 
måle effekterne af vores kampagne med google analytics og den reklame-spot der gav flest aktive brugere som besøgte 
sitet og tilmeldte sig også skulle være den reklame der blev investeret mest i.  

Evaluering af SWOT / TOWS 

9 "Hvad Kendetegner Red Ocean And Blue Ocean Strategy? - Vinderstrategi A/S". Vinderstrategi A/S. N.p., 2015. Web. 26 May 2016. Website.
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AIDA Modellen

Attention:
Ved at afspille et video interview, hvor man ser co-founder Catia fortælle 
om hende selv og lulu’s drawer evt. med en musikalsk intro der går i gang 
automatisk, når en bruger besøger vores landingpage, fanger vi folks 
opmærksomhed.  

Interest: 

Vi fastholder gæsterne på siden ved at have information om vores 
konkurrence hvor man kan tilmelde sig. Samtidig vil vi gerne holde folks
interesse ved at gøre det til en eksklusiv oplevelse at være tilmeldt 
nyhedsbrevet, dette ved hjælp af at de automatisk genererede rabatkoder.

Desire: 

Billeder af produkterne, samt stemningsbilleder. Man kan se at der er 
tænkt over detaljerne. ved at tilmelde sig nyhedsbrevet får man en 
rabatkode som man kan bruge når lulu’s drawer går i luften.

Action: 

Få folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet og like lulu's drawer, så de er med i
konkurrencen.

Vi har også brugt  AIDA modellen til at undersøge hvordan vi kan ramme vores brugere så godt som muligt. 

Analyse af kampagnen

10

"AIDA Modellen". Website.10

http://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2013/10/The-AIDA-model.png
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Markedsanalyse

Vi har valgt at bruge konkurrencemodellen til at få et overblik over hvor de forskellige konkurrenter ligger og hvem der 
er de største trusler.
De største konkurrenter til lulu’s drawer er andre undertøjsfirmaer som levere kvalitetsundertøj til kvinder, og ikke bare 
sexet undertøj. Men undertøj som er elegant og har en oplevelse af selvforkælelse f.eks. Femilet, Change, Only, Love 
Storys og Agent Provocatuer. Andre konkurrenter er undertøjsfirmaer som levere praktisk eller sexet undertøj, her i 
blandt. Lulus.com, Calvin Klein, H&M, COS, Sloggi og hunkemøller. En mindre trussel for lulu’s drawer er tøjfirmaer som 
også levere undertøj, f.eks. ASOS og Zalando som sælger mange brands. Den mindste trussel er forhandlere som har en 
tøjafdeling men som også sælger andre ting, som f.eks. dagligvare. Her i blandt. Bilka, Føtex og Netto.

Vi søgte på Google efter ”lulus” og fandt lulus.com, som er en webshop som bl.a. sælger undertøj som er lidt i stil med 
lulu’s drawer. Vi søgte også på ”lulus undertøj” og fandt ud af at femilet.dk har en undertøjskollektion der hedder lulu, 
som også er i stil med lulu’s drawer. Begge disse virksomheder kan være en stor trussel, fordi det har lidt samme stil 
men også i forhold til SEO, så de kan måske blive forvekslet. 

11Adelsen Jakobsen, Morten. "Konkurrencemodellen". N.p., 2013. Website.

11
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Kommunikationsplan

Til Hvem hvad hvordan

Privatpersoner/Forbrugere

Potentielle købere af produkter fra 
lulu’s drawer

Kvinder i alderen 25-45 år, som er
 modebevidste og gerne vil forkæle sig selv 
engang imellem. 

Produkterne fra lulu's 
drawer er i fokus. 

Informativ data i form af 
priser, kontaktoplysninger 
og links til deres 
webshop. 

Samt info omkring kvalitet 
og designer stil. 

Billeder af produkter fra 
deres shop skal fremvises 
på siden. 

Vi har en video der 
forklarer og viser designet 
for undertøjet. 

En moderne designet 
hjemmeside til at fange de 
modebevidste kvinder. 

Iværksættere/små virksomheder/ 
mellemstore virksomheder

Folk der er interesserede i iværksætteri i 
Danmark. 

Det kan være folk der selv vil opstarte et 
tøjmærke, journalister der skal bruge materiale 
til deres artikel 

Catia som iværksætter er i 
fokus.

Informativ data i form af 
kontaktoplysninger, 
tidligere projekter Catia har 
været inde over, evt. links til 
avisartikler 

Videointerview med
 Catia hvor hun fortælle om 
sin baggrund inden hun 
fortæller om opstarten af 
lulus drawer. 

Evt. links til avisartikler hvor 
lulus drawer er nævnt. 

Fremtidige arbejdsgivere / web-bureauer 
Konkurrenter til holdet bag projektet (os). Som 
er nysgerrige på andre projekter vi har lavet. 
Fremtidige arbejdsgiver der leder efter et 
marketing bureau til at køre deres 
kampagne. 

Holdet der har udviklet 
landingpagen er i fokus.

Informativ data i form af 
kontakt oplysninger, links til 
portfolioer.

Billeder af udviklerne af 
kampagnen i footeren. Med 
navn under 
billederne. Og links til hver 
individuelle portfolio.

Hvornår

Deres webshop har launch 
i juli, og vores landingpage 
vil 
derfor også først være en 
mulighed når deres egen 
webshop er faldet på 
plads.

Vi ønsker at lave en hjemmeside for det nyetablerede lulus drawer
lulus drawer er et lingeri og undertøjs brand med dansk design.
Formålet med vores hjemmeside er at øge kendskabsgraden hos potentielle kunder
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Effektiv kommunikation og planlægning af kommunikationen er vigtig fordi det er vigtigt at kommunikere det rigtige 
budskab allerede fra opstartsfasen. Ved effektiv kommunikation sikrer lulus drawer at få skabt den opmærksomhed 
omkring deres brand de også ønsker. Ved effektiv kommunikation mener vi at de skal udsende en pressemeddelelse 
rundt til aviser og magasiner for at få gjort opmærksom på sig selv, samtidig med at de kører den almene form for 
markedsføringskommunikation gennem reklamer på relevante hjemmesider og vores landingpage. 

Persona

Julie er 33 år, uddannet Journalist har fast job og bor på Islands brygge i lejlighed. Hun har en kæreste og to børn, en 
dreng og en pige på 5 og 7. Hun cykler til og fra arbejde og henter og bringer sine børn i skole og børnehave på 
vejen. Hun køber dagligvarer hos nemlig.com for at spare tid i hverdagen. Hun går meget op i indretning og køber 
møbler som er af kvalitet, hun sætter pris på at købe et produkt, som hun får en oplevelse af at pakke ud. Hun dyrker 
motion og er tilfreds med sin krop. Hun går meget op i sit tøj og udseende, hun sætter pris på at hendes undertøj er 
pænt, elegant og behageligt, det får hende til at føle sig selvsikker og sexet.

Linette er 44 år, hun er iværksætter og har egen virksomhed, hun arbejder meget og har en travl hverdag. Hun er single 
og har ingen børn. Hun bor i Gentofte kommune i hus. Hun har en bil som hun bruger hver dag. Hun går tit ud og spiser 
på restaurant med venner og forretnings partnere. Selvom hun har mange penge, går hun meget op i at de produkter 
hun køber, ikke bare er det dyreste men det bedste for pengene. Når hun køber lækre sko og lækkert tøj, gemmer hun 
kassen som det kom i, og hun elsker oplevelsen af at pakke et lækkert produkt ud. Hun er meget bevidst om det 
undertøj hun går i, det skal få hende til at føle sig selvsikker og sexet.

Evaluering af virksomhedskommunikation
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Designbrief

Designets problemstilling Design Brief

Overordnet problemstilling: 

Hvordan sikrer vi at lulus drawer bliver et etableret 
brand efter introduktionsfasen. 

Design problem: 

Lulus drawer er nyopstartet, de skal derfor fange folks 
opmærksomhed, samt skabe noget fokus omkring 
deres tøjmærke. Vores kampagne går ud på at få skabt 
noget omtale omkring lulus drawer ved at fortælle 
iværksætter historien bag konceptet. Vi skal derfor 
designe en landingpage der er informativ uden at 
være kedelig.

Vi har fået til opgave at lave en marketing kampagne for at sprede 
opmærksomhed om lulus drawer. 

Vi vil derfor udvikle en landingpage, med et kort 
informativt videointerview, med stifteren og designeren for 
lulus drawer, som det første brugeren ser. Dette er for at fange de 
besøgenes opmærksomhed og få skabt en interesse for 
produktet. Vi sikre os at det er det første brugeren ser ved at 
placere videoen øverst på sitet og med luft imellem 
headeren og sektionen efter videoen.  

Efter videoen vil vi så have vores ”call-to-action” sektion med en, 
tilmeld dig vores nyhedsbrev, knap. Vi vil gøre knappen 
tiltalende for brugeren og gøre den så interaktiv som mulig ved 
brug af "hover" effekter. 

Vi vil bruge de samme genkendelige farver som på lulus drawers 
webshop. Det er en enkel farvekombination af sort og hvid, med 
deres egen genkendelig rosa farve #E8CEC5. 
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Dokumentation af design processen

Mockup, moodboard og landingpage
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Landing page

Video Email Billeder af 
produkterne

Sociale 
medier

Konkurence

Facebook
Instagram

Rabatkode
læs om 
instagram/
facebook
konkurence Instagram Facebook

Portfolie 
links

Lulu’s Drawer
webshop Portfolio

Interne links

Externe links

Sitemap
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Design manual

Design manualen er retningslinjer for hvordan vi har arbejdet med Lulu’s Drawer’s logo, typografi, farver og billedstil. Det 
er meningen at den skal overleveres til Lulu’s Drawer så de ved hvordan vi har arbejdet på det og hvordan de selv skal 
arbejde videre med det. 

Designbrief Skitsering Design Design manual

Logoet for lulu’s drawer er et typografisk logo, altså tekstbaseret, med nogle genkendelige strøg i deres navn. Dette gør 
også at det vil virke som en overskrift da der er ret stor 
størrelsesforskel på lulu’s og på drawer skal logoet altid fremgå af en stor størrelse. På vores landing page har billedet en 
størrelse af 190 pixels i vidden og 90 pixels i højden. I forhold til logoets kontraster, logoet fungerer bedst i sort, da det kan 
stå godt til de fleste baggrundsfarver.  Vi har i headeren øverst på sitet prøvet det af på en lysegrå baggrund #fafafa, 
Mens vi i footeren har givet det en lidt mere mørk nuance af grå #706d6d. 
Begge dele kan fungere, men hvis logoet skal skabe blikfang skal det fremgå på en lys baggrund.

Brug af logo
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Lulu’s drawer har allerede valgt en typografi der hedder ’Raleway, vi har valgt at holde os til at bruge denne typografi for 
at holde vores landingpage genkendelig så det ikke virker som 2 forskellige sider. Typografier skal bruges konsekvent 
for at det ikke forvirrer de besøgende på vores landingpage når vi har links der sender dem til andre sider, som 
stadig er inde for det samme selskab. Typografien ’Raleway’ er en 
sans-serif typografi uden fødder på bogstaverne og med et meget genkendeligt W. 

Vi har arbejdet med nedenstående farve-pallette. Som tog udgangspunkt i lulu’s drawers genkendelige farve. Vi ville 
finde nogle farver som kunne arbejde godt sammen med denne og som skabte en kontrast og noget dynamik uden at 
det skulle være på den voldsomme side. 
De primære farver er lulus blush farve og så den offblack sorte farve. Disse farver bruges hvor der skal skabes en 
direkte forbindelse til lulu’s drawer. Den grå og hvidgrønne farve bruges til at understøtte disse farver. 

Brug af farver

Brug af typografi

Farve pallette Hex-koder:

Lulus Blush: #e8d5c5
Offblack: #262626
Grå: #706D6D
Hvidgrøn: #EFF2F0
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Det ses på vores side hvor vi har brugt en lysere nuance af den grå til at fremvise nogle af lulu’s drawers produkter. Den 
hvide farve har vi brugt til at gøre det genkendeligt hvilke elementer du kan interagere med. 

Lulu’s drawer har i forvejen professionelle billeder at arbejde med. Det man skal være opmærksom på at deres billeder 
nu er meget stemningsprægede og kan variere meget i belysningen. Derfor synes vi at den lysegrå farve passer godt 
som en neutral baggrund til billeder. 
En anden god måde at arbejde med billederne på er at gøre brug af deres egen genkendelige blush farve som et 
overlag på billederne da der er godt sammenspil med den bare hud på billederne og den farve kan den let bruges til at 
gøre et billede mere diskret uden at det overdækker det fuldstændig. 

Billedstil
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Marketings Kampagnen

Når man starter på sådan et projekt som vi skulle i gang med kommer der rigtig mange ideer op. Vi ville lave en kampagne på 
Facebook & Instagram, som ville få folk til at følge og/eller like lulu’s drawer.

Hvordan gør vi så lige det? Først var vi inde på at man kunne udlodde produkter fra shoppen, og der igennem blive ambassadør 
for lulu’s drawer, men hvordan ville man få likes på det?
Vi kom frem til, at vi stadig ville lave en facebook og instagram
kampagne/konkurrence hvor man via et ”like” eller ”følg” så er man automatisk med i lodtrækningen om hovedpræmien som 
skulle være en weekendshoppetur til New York med 5000 DKK. i lommepenge.
Vi var alle med på at det var den ide vi skulle arbejde videre på. Men efter at have tænkt over det i nogle dage, droppede vi 
ideen.
Vi mener som sådan at ideen var god og ville få folk til at "like" og "følge" lulu’s drawer, 
men på den måde ville vi sende folk væk fra sitet, og lulu’s drawer ville måske gå glip af omsætning.
Derfor kom vi på at man via et ”like” eller ”følg” var med i konkurrencen om et gavekort til shoppen på 5000 DKK. Derudover vil 
der være yderligere 5 gavekort til en værdi på 2000 DKK. 
Denne måde er god til at få folk ind på shoppen, og blive bekendt med hele strukturen på sitet. Det vil i første omgang ikke 
generere omsætning, men lulu’s drawer udlodder et gavekort til en værdi på 5000 Dkk, som måske kun koster dem det halve i 
indkøbspris. På den måde er dette en billig markedsføring, da de ikke skal til at betale for eventuelle flybilletter, hotel, og 5000 
DKK i lommepenge.

For at få folk ind på shoppen og bruge penge, har vi gjort sådan at hvis man tilmelder sig et nyhedsbrev, får man en rabatkode 
der giver 30% i rabat som man kan bruge i shoppen. 

Samtidig med disse konkurrencer ville vi lave en video på landingpagen, hvor 
co-founder Catia fortæller om sig selv som karriere kvinde og mor, samt hvorfor hun startede lulu’s drawer. 

Dette vil skabe tillid til brandet fordi Catia står frem og fortæller om sig selv.  
    
Vi har valgt at benytte os af Honest Marketing12, da vi mener at lulu’s drawer mangler noget personlighed, vi vil derfor bruge Cat-
ia som frontfigur i et videointerview hvor hun fortæller om sig selv, hendes hverdag og hvad lulu’s drawer er. Vi bruger ikke Hon-
est Marketing til at påpege virksomhedens fejl, men som en måde fortælle kunderne at der er et menneske bag som brander 
for sit brand. 

12Gregersen, Thomas. "Honest Marketing". 2016. Presentation. Presentation.
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Vi har valgt at lave et nyhedsbrev som man på landingpagen kan tilmelde sig, den e-mailadresse man indtaster bliver 
gemt I en database. Vi har valgt at e-mailen man for tilsendt både skal indeholde billeder, tekst og links.  

(se bilag 1)

Nyhedsbrev

Valg af medier

Vi har valgt at lave en SEO strategi for landingpagen og køre en kampagne på Facebook og Instagram som en 
reklame for landingpagen.

(se bilag 2)

SEO

Video

Datamåling af Landingpagen

Pressemeddelse

Vi har valgt at lave en video med Catia som bliver interviewet til landingpagen og til Instagram.

Vi har valgt at bruge google analytics til, at måle hvor vores brugere kommer fra f.eks. facebook eller google. 
Så vil vi også måle hvor længe de bliver på siden og om de tilmelder sig nyhedsbrevet, ud over det vil vi bruge 
google analytics til at se om målgruppen passer, med den målgruppe som lulu’s drawer går efter.

(se bilag 3)

For at gøre opmærksom på lulu's drawer og Catia som frontfigur, har vi sendt en pressemeddelelse til Femina, Euro 
Woman, Børsen, Berlingske Business og Alt for damerne. Vi har i eksamensperioden ikke fået svar fra nogle af de 
nævnte blade.

(se bilag 4) 13

13  http://www.tambou.dk/pressemeddelelse-skabelon

http://www.tambou.dk/pressemeddelelse-skabelon
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I forhold til vores kampagne ville vi lave en video af co-founder Catia.
Vi ville interviewe Catia, men hun havde ikke tid så vi brugte en stand-in. Vi skrev vores spørgsmål til Catia så 
alle svar på videoen er hendes svar.
Vi gik i gang med at lave en storyline af video forløbet og tegnede hvordan Catia skulle sidde og hvilken vinkel 
vi ville filme hende i. 

Evaluering af video forløb.

Til videoen brugte vi Camilla som stand-in for Catia. Camilla har samme alder, lyst hår og er mor så hun 
passede perfekt. Det ses tydeligt at Camilla læser Catias svar op, men Camilla er en stand-in og vi bruger 
hende til at vide hvordan interviewet ville blive. På videoen har Camilla både håret foran hendes skuldre og bag 
ved, det er en fejl. Oprindeligt ifølge tegningen skulle hun havde haft håret sat op for at undgå dette, så vi ved 
nu at det er noget man skal være opmærksom på i fremtiden.

Farven på videoen er blevet nedtonet, vi har gjort billedet mere koldt, så den passede til stemningen på vores 
landingpage

Video
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Budget

Start budget: 30.000kr

10.000kr. Gavekort. Fem gavekort af 2.000kr pr. stk. 

5.000kr.   Hovedgavekort. Et gavekort af 5.000kr.

5.012kr.   Facebook kampagne. 28 dage, 179kr pr. dag.

5.000kr.   Instagram kampagne video.

4.988kr.   Koda/Gramex for sang til video ”lou lou” af Albin Lee Meldau.

I alt = 30.000kr.
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Præsentation og dokumentation

Usecase

besøge portfolioer

Se Siden

Se Videoen

Tilmeld Nyhedsbrev Få rabatkode

Instagram Likes

Facebook Likes

www.lulusdrawer.com

User
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Table name: Newsletter 
Attributes Value Notes Datatype Lengt Collation

newsletterID AI PrimaryKey (AI) int ∞

name all char navn Varchar 120 utf8_unicode_ci

email all char email Varchar 120 utf8_unicode_ci

rabatkode all char rabatkode Varchar 20 utf8_unicode_ci

BOOLEAN 0/1 0 = ikke brugt 1 = brugt tinyint ∞

Attribut tabel

Validering af nyhedsbrev

Vi har valgt at validere vores tilmelding til nyhedsbrevet med PHP og ikke JQUERY, da brugeren kan slå scripts fra i sin 
browser og hermed gå uden om valideringen. Da PHP køre på serveren og ikke i browseren har brugeren ikke mulighed 
for at slå det fra.
Formen validere således;

Hvis feltet ”navn” er tomt giver den en fejl.
Hvis feltet ”email” er tomt giver den en fejl.
Hvis den email man indtaster allerede står i databasen, giver den fejl.
Hvis man ikke bruger @ i emailen giver den fejl.

Sikkerhed

Vi bruger en mysqli_real_escape_string så brugeren ikke kan skrive kode i felterne og der med misbruge siden. Det virker 
ved at den 
indsætter ”” omkring HTML tags og specielle tegn f.eks. ”<h1>navn</h1>” eller ”{}”.  

(se bilag 5)
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SEO

Da vi har lavet markup til vores landingpage, har vi haft i tankerne også at skulle optimere den i forhold til SEO. For at 
kunne give et billede af hvordan strukturen er sat op, har vi sat vores landingpage igennem en HTML5 outliner. 

Det har givet dette resultat. Det er den helt basale struktur på sitet når den gennemgår de forskellige HTML elementer. 
Vores side kunne godt have været mere optimeret i forhold til ”keywords”, I elementerne foroven fremgår ”lulus drawer” 
kun 1 gang i de forskellige overskrifter. Noget vi skal tage til overvejelse næste gang vi skal skrive overskrifter. 

DOM – Document Object Model

Hvis man tager flere elementer med end kun overskrifterne og kigger på DOM’en som helhed, er lulus drawer nævnt 10 
gange på dokumentet. I titlen på websitet, meta beskrivelsen, links og ”alt” tags på de billeder hvor det giver mening at 
gøre brug af ”alt” tags. Hvis et billede fungere som baggrundsbillede som ved vores tilmeldingsknap, vil det ikke give 
mening at sætte et ”alt” tag ind, da man skal tage højde for at de brugere der slår billedvisning fra i deres browser vil få 
vist teksten i stedet. Tekst der vil skabe støj i forhold til den knap vi gerne vil have vores brugere til at trykke på.14

Google Analytics – Demografiske oplysninger

Vi har inkluderet analyticstracking.php på vores front.php og tilmeld.php. analyticstracking.php indeholder et script fra 
google som udtrækker data fra vores side. Vi har gjort dette for at kunne analysere om vi rammer den rigtige målgruppe 
med vores landingpage. De demografiske oplysninger vil kunne oplyse os om vores brugernes alder og køn, og hvis der 
er flest kvinder i alderen 25-45 år så har vi haft succes med at ramme den rigtige målgruppe. 

14    de Valk, Joost. "Image SEO: Alt Tag And Title Tag Optimization • Yoast". Yoast. N.p., 2016. Web. 24 May 2016. Website.
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Google Analytics giver også hurtigt et overblik over hvor mange der interagere med vores landingpage i form af 
afvisningsprocent. Hvis brugeren ikke enten er blevet ført videre til webshoppen eller vores ”tilmeld.php” side, kan det 
være et tegn på enten, at knapperne på siden ikke virker som de burde, eller vi ikke fanger folks interesse og sørge for at 
fastholde den eller at reklamerne der linker til vores sider er placeret forkert. Google Analytics giver også informationer 
om hvor vores besøgende brugere er blevet refereret fra. Om det er reklamekampagnen på Facebook, Instagram eller 
online bannere på diverse relevante sider. 
Hvis en reklamekampagne indhenter flere besøgende end andre og de besøgende samtidig også har større tendens til 
at interagere med siden, ville dette give tegn på at den side som reklamekampagnen befinder sig på har det rette 
publikum til lulus drawer, og det vil derfor være en god ide at investere flere penge i den givende reklamekampagne.   

Wikiside

Vi har lavet en hjemmeside som fungere som en oplysningsside for kampagnen, som ligger på et andet domæne. Denne 
side har en masse keywords som omhandler lulu’s drawer og andre keywords som en bruger kunne finde på at google, 
f.eks. ”undertøj”.
Siden har en god html struktur, billederne har ”alt tag”. Alle SEO keywords har farven grøn, så det er tydeligere at se.
På siden er der links til landingpagen, det generere ”juice” til landingpagen.

Evaluering af SEO

I forhold til SEO er der rigtigt mange tanker man skal huske at gøre sig. Og hvert element du kan optimere inden for 
diverse søgemaskiner bør optimeres. Som så mange andre ting når man arbejder på et projekt kan det hjælpe meget 
hvis man finder et nøgleord tidligt i processen og lader det gå igen mange gange på hjemmesiden. Noget vi vil være 
mere opmærksomme på til næste projekt. 

Ud over den SEO vi har lavet, vil lulu’s drawer få meget ”Juice” fra alle elever på skolen, da det nævner lulu’s drawer og 
linker til deres side. Det er SEO som du næsten ikke kan købe for penge.
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Forberedelse af bruger testen.

Vi laver en brugertest med fem personer. Til det skal vi bruge en person som, tager imod testpersonen, og læser 
spørgsmålene op. Så skal vi bruge to som tager notater af hvordan brugeren klare opgaverne. Så skal vi bruge en som 
filmer testen så den kan dokumenteres.

Da det er en meget simpel landingpage vi skal teste, har vi kun fem spørgsmål:

1. Slå lyden fra på videoen.

2. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

3. Du har nu tilmeld dig nyhedsbrevet og er kommet hen på en anden side, find tilbage til forsiden.

4. Find facebook kampagnen ”like” og ”følg” på Facebook og Instagram.

5. Find produkter fra shoppen.
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Vi tror på at vores markedsførings kampagne vil sikre at lulu’s drawer kommer til at stå stærkere på det danske marked 
efter introduktionsfasen. De havde et koncept før der var meget bredt og vi har indsnævret det for nemmere at kunne 
målrette kampagnen og på den måde tiltrække den rigtige målgruppe. 

Vores video er med til at det gøre det nemmere for målgruppen at kunne relatere til produktet og personen bag lulu’s 
drawer. Det skiller sig meget ud i forhold til mange af deres konkurrenter ved at lave en video der forklarer 
designet, og en af deres store udfordringer er helt klart at de er en lille spiller, på et marked med mange udbydere og 
udbydere der allerede sidder på store markedsandele. 

Vi kan konkludere at kampagnen er realistisk at finansiere ud fra et budget på 30.000,00 DKK. Samt at det ikke er 
urealistisk at nå de ønskede mål på 5.000 følgere på Facebook og Instagram og generere salg på webshoppen for 
5.000,00 DKK dagligt. 

Lulu’s drawer har et stærkt fundament i form af deres bagland, investorer, leverandører og designer. De har et godt 
produkt der leverer varen til en konkurrencedygtig pris. Men for virkelig at slå igennem skal de være proaktive og afholde 
lignende kampagner løbende for at gøre opmærksomme på dem selv. 

Konklusion

Konklusion & Refleksion
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Refleksion

Da vi først fik opgaven, og så at det var undertøj og lingeri vi skulle arbejde med, var det en udfordring i første omgang at 
skulle arbejde med noget vi som 3 drenge ikke kunne relatere så meget til. En af vores første ideer var at have en 
modeblogger til at præsentere produkterne på sin blog og skabe noget omtale den vej igennem. 

Til næste projekt ved vi at hvis man sætter rapporten visuelt op med overskrifter og sider, tidligere i projektet, kan dette 
give et bedre overblik over rapportens og opgavernes struktur og prioritet. Vi har været gode til at løse opgaverne i 
fællesskab, så alle har fået fuldt indblik i opgaven. 
Vi har betragtet det som en fordel at være 3 gruppemedlemmer, fordi det har været nemt at træffe beslutninger hurtigt 
og effektivt. 

Vi har lært at gode kommentarer på ens HTML, PHP og SASS kode gør det nemmere når man skal sidde flere personer 
inde over de samme dokumenter og arbejde.

I forhold til projektstyring har vi forsøgt os med at bruge online værktøjer som ASANA og SLACK til at holde styr på de 
forskellige opgaver, det fungerede godt den første uge og derefter mistede vi lidt overblikket da vi gik i gang med selve 
koden. De 2 sidste uger lavede vi en løsning hvor vi lavede daglige statusser og morgenmøder om hvilke opgaver der 
manglede og skrev dem op på et whiteboard, og den løsning fungerede bedre for os. 

Ovenstående har også gjort at vi næste gang vil arbejde mere struktureret med Gantt kortet, hvilket vi føler os mere 
opsatte på efter dette projekt. For ikke at miste fokus på hvilke opgaver der er i gang og hvad næste opgave der skal 
løses består af. 

Alt i alt har det været en udfordrende og interessant opgave at arbejde med, vi har både lært meget om hvordan det er at 
arbejde med professionelt indhold og hvordan det er at arbejde med et større projekt som gruppe. 
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Bilag 1
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4

Lyngby d. 20-05-2016

Kvalitets-lingeri til en god pris.

Karrierekvinde og mor til fire starter nyt lingeri brand, med en modig 
forretningsmodel og rejser landet rundt hver uge, for at være klar til 
launch i juli.

 
Catia 36år, iværksætter og co-founder af lulu’s drawer.

 
Catia er en kvinde med fire børn som satser alt på lulu’s drawer, et nyt 
og anderledes lingeribrand som er god kvalitet til en rigtig pris; “af-
fordable luxury”.  I Juli 2016 åbner lulu’s drawer sin webshop. Primo 2017 
vil undertøjet også blive solgt i alle Magasins butikker, men med en 
modig forretningsmodel – lulu’s drawer vil sælge delicates bestående 
af: ”lingeri, sleepwear og fashion essentials”. Dette sker via forhandlere, 
der ikke skal betale for produktet, før det forlader butikken i slutforbru-
gerens pose. På den måde kan lulu’s drawer, som er nyt på markedet, 
komme på hylderene i alle Magasins butikker og i Magasins webshop.

 

Kan man både være iværksætter og mor på samme tid? Catia er bosat 
i Kolding, har kontor i Odense og samarbejdspartnere i København som 
hun besøger hver uge, samtidig med hun er gift med Kristian og mor til 
fire drenge. Svaret er ja.

Hej vi er tre unge mænd fra Cphbusiness, som laver en opgave om 
lulu’s drawer. Vi skal lave en kampagne som skal sætte fokus på lulu’s 
drawer og sætte ”awareness” omkring webshoppen. Vi mener at Catia 
er en interessant profil, da hun udstråler viljestyrke og gå-på-mod. Som 
en del af eksamensprojektet er et af vores mål, at blive nævnt i tre 
magasiner/ aviser – derfor skriver vi til jer.

Kontakt oplysninger:

Anders Cramer Nielsen
anders.cramer@me.com

Bjarke Handsdal
bjarke@handsdal.com

Casper Ragn
cr@casperragn.com

Kontakt lulu’s Drawer:

catia@lulusdrawer.com

web: www.lulusdrawer.com

Pressemeddelelse
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