Oppsummering
Workshop i formidling og markedsføring av e-bøker
Arbeidsmetode:
Delte inn deltakerne i grupper og fikk de til å gå igjennom denne
prosessen:

Målgruppe

Brukarfordeler

Tiltak

Budskap

•Kva målgrupper er
viktigast?
•Alle tankar og
idear om
målgrupper – Dei
viktigaste
målgruppene

•Kva brukarbehov
tilfredstiller lån av
e-bøker?
•Alle tankar og
idear om
brukerfordeler –
Dei viktigaste
brukerfordelene

•Kva aktivitetar skal
vi gjere for å nå
målgruppene?
•Alle tankar og
idear om tiltak–
Dei viktigaste
tiltaka

•Kva skal vi seie for
å overbevisa
målgruppene om å
låna e-bøker?
•Alle tankar og
idear om kva som
skal til for å låne ei
e-bok – Budskap!

Resultat:
De viktigste:

Gruppe 1
Målgruppe
 Ungdom 16-19
 Krimelskere
 Pensjonister
Brukerfordeler
 Lett å låne/lett å bære/alltid åpent
 Gratis (ingen gebyr)
 Leverer seg selv
Tiltak
 Stands
 Markedsføringsmateriell
 Rollemodeller/ambassadører

Budskap
 Gratis!
 Alltid med!
 Spenning i hverdagen
 Vær smart, bli smart, se smart ut.

Gruppe 2
Målgruppe
 Eldre (syn, mobilitet, «ferie»), pensjonister, synshemmede
 Reisende (ferie, transporttid) Folk på farta
 Barn/ungdom
 «Øyfolk»/distriktsbeboere
Brukerfordeler
 Tilgjengelighet: alltid åpent, hvor som helst, fleksibilitet (enkelt)
 Fysisk: lett, hygienisk
 Automatisk innlevering/ingen purring
 Fleksibilitet – flere typer enheter, mobilitet
 Skriftstørrelse – endre
 Anonymitet (ifht. Foresatte, ansatte) – diskret
 Gratis!
Tiltak
 Prosjekt med film Cala, DKS, Tvibit – konkurranse
 Kinoreklame
 Biblioteksykkel
 Oppsøkende virksomhet: flyplass, foreninger (eldre), utdanning
 Plakater på buss/båt/flyplass osv. Busstopp, tomme butikkvinduer
 På biblioteket: fysisk promotering m/qr-kode, info om ebokformatet
 Invitere seg til foreninger, kurs, arbeidsplasskurs
 Rollemodeller
 Sykehus/lege/tannlege
 Plakat: forsida på boka med nettbrett/mobil som ramme
Budskap
 Les hva du vil, når du vil, hvor du vil, gratis!
 Gratis! Aldri mer purregebyr eller innleveringsfrist
 Bestem tekststørrelsen selv!
 Lett å bære: «Gu’ kor du bær, har du ikke hørt om e-bok?»
 Fast i kø? Aldri mer kjede seg mens man venter..
 «Er du med?» «Se smart ut..» «Vær kul..»
 Er biblioteket stengt? Lån en e-bok!
 «Shelfie» - med ipad/bokhylle

Gruppe 3
Målgruppe
 Syns – og funskjonshemmede
 Ungdom
 Barnefamilier
 Studenter
 Folk på farten
 Eldre
 Voksne
Brukerfordeler
 Kan lånes og brukes hvor/når som helst (hele prosessen) +
innlevering
 Ingen gebyr
 Veier ingenting – kan derfor låne mange
 Mer tilgjengelig enn p-boka (foreløpig)
 Tekststørrelse kan endres + lys om du trenger
 Kan brukes på flere «dingser»
 Vet ikke når boka er slutt
 Diskret – andre vet ikke hva du leser
Tiltak
 På biblioteket, bibliotekets nettside
 Kino, tv, aviser, alle sosiale medier, radio
 Der folk reiser, der folk jobber og venter
 Fengselet
 Stands, helpdesk
 Flyplass, festivaler, puber – lån e-bok i ølkø
 De som venter på p-boka
Budskap
 Problemer? Lån en e-bok!
 Er biblioteket stengt? E-boka er alltid åpent
 Lei av purregebyr? Lån en e-bok
 Glemt briller? Lån en e-bok!

Resultat:
Alt:
Målgruppe
 Studenter
 Alle med digital lesemulighet
 Skoleelever
 Lesesirkler
 Småbarnsfedre
 Pendlere










































Lesehester/Storlesere
Svaksynte
Barn
Skuespillere/manus
Eldre/pensjonister
Lærere
Artister
Ferierende
Reisende folk
Pasienter
Hotellgjester
Travle jobbfolk til og fra møter
I stedet for venteliste
Skoleklasser/klassesett
Leseknappunger
Øyfolk
Eldre med dårlig syn
Innvandrere
Barnehager
Travle mennesker
Storbrukere av duppedingser
Eldreboliger
Forretningsreisende
Menn 30+
De som må betale gebyr
De som vil spare penger
Hyttefolk
Familier som liker å lese høyt sammen
Barn 3+
Høytlesing
Ordbøker og andre oppslagsverk
Studenter som reiser til og fra
Unge jenter som bærer store vesker på en arm
Flaue fjortiser
Undom som leser mye og bærer tungt
Nettkidsa
Damer 60+
Umobile
Eldre som drar til syden
Barneforeldre med dårlig tid

Brukerfordeler
 Slippe purregebyr
 Mange e-bøker på en enhet
 Miljøvennlig
 Papirløst
 Ulike størrelse på enhetene
 Kan endre skriftstørrelse






































Nyheter hver dag/hver uke
Selvbetjent
Godt utvalg
Aktuelle titler
Enkelt å sette seg på venteliste
Mindre å huske på
Låne når som helst
Alltid åpent
Kan låne hvor som helst
Låne mye på en gang
Gratis!
Lett å bære
Automatisk innlevering
Slippe å oppsøke biblioteket
Alltid tilgjengelig
Overalt, hvor som helst, når som helst
Mobilitet
Fleksibilitet
Du kan lese på nettbrett eller mobiltelefon
Endre størrelse på tekst for synshemmede
Flere typer media
Highlights-lagre
Mulighet for bokmerke
Anonymt
Slipper å forholde seg til lånetid/levering
Lett; veier ingenting i bagasjen
Stort utvalg av ledige eksemplar
E-boka er rein/hygienisk
Kan legge inn kommentarer
Du kan lese i mørket
Du vet ikke når boka slutter
Flere eksemplarer på k-fondbøker
Du kan sitte hjemme under hele prosessen
Kan tas med overalt
Diskret
Kan få tak i overalt (der det er nettilgang)

Tiltak
 Stand i byen
 Stand på kjøpesenter
 Stand på messer/utdaninngsmessa
 Jungeltelegrafen
 Buss/båt-terminaler – være til stede
 Stand på skoler
 Reise med hurtigbåt og tilby hjelp/veiledning
 Oppsøke pensjonistforeninger
 Spalte i avisene
 Reklame i avis, tv, nettreklame

















































Bokbilag i aviser
Reklame på ansattes antrekk
Reilselivsbransjer/hotell
Buttons
Skape alliansepartnere
Infoskjermer
Filmreklame
Båtreklame
Synlig i bybildet
Redaksjonell omtale i avis
Avisreportasjer
Plastposer med reklame
Roll-ups på bibliotekene
Ballonger
Bokmerker
Demodager/timer på biblioteket
Mest mottakelig i «dødtid», når de venter på noe
Synlige plakater
Plakater på buss/flyplass/bibliotek
Vise til e-boka når p-boka er utlånt i katalogen og på hylla
Få samarbeidspartnere
Stuntaksjon utenfor biblioteket
Nyheter på e-post – nye e-bøker
Få ambassadører, kjente folk
Bruke rollemodeller
Bokanbefalinger på nett
Syklende e-bok
Få med barn og ungdom
Konkurranse i å lage «reklamefilmer» om e-bøker
På nett, ala Deichmans bokanbefalinger
Plaktar med humor
Bruke dansk modell fra busskur
Bruke tomme vinduer i tomme bygg, kafeer
Kjøpe reklameplass
Tiltak i biblioteket med plakater og materiell
Opplyse låneren om at eksemplaret også finnes i e-bok
Fysisk promotering av e-bøker med QR-koder ala Lenvik
Nettsida: introinfo
Bokomtaler på nett
Plakater med utdrag fra bøkene få lånere nysgjerrige på
fortsettelsen
Invitere seg på besøk til bokfelleskap for eldre
Seinorforeninger
Invitere seg til å presentere på arbeidsplass
Stå på flyplassen rett før feriene
Sykle rundt i byen med biblioteksykkelen
Skoler og lærere m/lesekurs/klassesett
Klassebesøk/bokprat










Oppslag på legekontor/helsestasjoner/tannlegekontor/sykehus
Bruke sosiale medier
Helpdesk
Yrkesgrupper som venter mye (brannmenn, sykepleiere på
nattevakt, nattevakter)
Mottakelig i flokk som i skoleklasser og litteraturarrangement
Foreldre som må vente på aktivitetsbarn (idrettshaller, kulturskoler,
svømmehaller)
Snakke om det på foreldremøter
Puber og andre off. steder

Budskap
 Alltid med!
 Gratis!
 Få spenning i hverdagen!
 Få spenning i livet!
 Alle gjør det!
 Det du snakker om i morgen!
 Du slipper å kjede deg!
 Bli smart, se smart ut!
 Alle låne e-bok!
 Utvid kompetansen!
 Bli klok!
 Bli smart!
 Timeout på bussen
 E-bok gjør det lett å lese
 Les hva du vil, hvor du vil, når du vil!
 Uten ventetid
 Har du internett, har du også e-bøker
 Har du internett, har du biblioteket med deg
 Gu’ korr du bær. Har du ikke hørt om e-bøker
 Lån så mye du vil
 Lett-ferie: Stort utvalg, mindre bagasje. Går ikke tom for lesestoff.
 Bruke tekster knyttet til sjangre: humor/krim/grøss
 Aldri mer purring
 Ingen gebyr
 Ingen innleveringsfrist å huske
 Henger du etter, eller? Leser du også e-bøker?
 Fast i ferge -, bil-, eller annen kø. Ta en tur på nettbiblioteket og lån
en e-bok.
 Mulighetene, fleksibiliteten , tilgjengeligheten.
 Bilder i kombinasjon med morsomme/uventede tekster
 Tekster fra litteraturen (f.eks. sitat av Dickens)
 Bestem tekststørrelsen selv – lett å lese!
 Kortere venteliste på populære bøker
 Korte ventetida! Slutt på å kjede seg!
 Les ei e-bok mens du venter!
 Lei av purregebyr? Lån ei bok som leverer seg selv.














Er biblioteket stengt? E-boka er alltid åpen..
Nå kan du ha hele biblioteket i lomma.
Er veskemoten x-small i år? Fortvil ikke, e-bøker veier ingenting!
Svikter synet? Med e-bøker kan du FORSTØRRE TEKSTEN!
Hjemmesitter? Lån e-bok
Vil du ikke at mamma skal se hva du leser? Lån en e-bok.
Lese i mørket? Lån en e-bok!
Dårlig til beins, til syns, til smaks til ørs til førs? Lån en e-bok!
Kommer du deg ikke ut av senga? Lån e-bok
Tung koffer? Lån e-bok
Låne e-bok om sex, kropp, sykdom osv.
Hjemmesitter? Lån e-bok!

