


Hej Nazar!
 

För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa 

sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån 

dessa intervjuer har vi skapat sex olika personas som tillsammans representerar målgruppens 

mest framträdande åsikter, attityder och egenskaper. Denna visuella kommunikationsplattform 

bygger på områden som vi anser är viktiga att ha kunskap inom för att kunna skapa väsentligt 

innehåll som når konsumenten. De aktuella områdena berör kommunikationskanal, språkligt 

budskap och visuellt budskap. För att tydliggöra hur ni kan förhålla er till det som våra intervjuer 

har visat har vi utformat fyra olika förslag på potentiell reklam. 

 

Kommunikationskanal  ♦  Språkligt budskap  ♦  Visuellt budskap  ♦  Reklam – Instagram  

Reklam – Digitalt nyhetsbrev  ♦  Reklam – Sydsvenskan  ♦  Reklam – Fysisk katalog 

	

	



Hej!  

Jag heter Eva och är 67 år. Jag 

gillar att hålla mig sysselsatt och 

använder därför flera olika medier 

varje dag – allt ifrån dagstidning 

till sociala medier. Det som jag 

tycker är bra med de interaktiva  

medierna är att det blir lättare att 

hålla kontakten med nära och 

kära. De är också bra att använda 

när jag vill uträtta vissa ärenden, 

som till exempel betala räkningar 

eller köpa resor.  

Hej!  

Jag heter Astrid och är 82 år. Jag 

gillar att hålla koll på vad som 

händer runt om i världen. Jag 

håller mig uppdaterad med hjälp 

av Sydsvenskan och olika tv-

kanaler, där jag dagligen följer 

nyhetsrapporteringarna. När jag 

inte har tillgång till dessa medier 

så använder jag ibland internet, 

men jag litar inte riktigt på det 

som står där och oroar mig för att 

klicka fel. 

För att nå de yngre seniorerna (65-75 år) 
föreslår vi främst kanaler som Facebook, 

Instagram, e-mail och nätbaserade tidningar. 

För att nå de äldre seniorerna (75 +) föreslår 
vi främst traditionella kanaler som dags- och 

kvällstidning, veckomagasin, tv och text-tv. 
TIPS! TIPS! 

KOMMUNIKATIONSKANAL



Hej!  

Jag heter Bertil och jag tycker det 

är väldigt viktigt att inte slösa 

pengar på onödiga saker. Reklam 

försöker jag att inte bry mig om 

då jag bara tycker att det väcker 

intresse för sådant jag inte 

behöver. Det handlar om att vara 

ansvarfull! Det tar ofta lång tid 

innan jag bestämmer mig för vad 

jag ska köpa och jag genomför 

därför sällan spontana köp - jag 

vill vara säker på att det blir rätt.  

TIPS på copytexter som kan 
 fånga en äldre konsument. 

Hej!  

Jag heter Sven och jag gillar att 

resa. Förr reste jag så fort jag fick 

chansen och då gärna långt. Idag 

ser det tyvärr lite annorlunda ut då 

jag har besvär med ryggen, vilket 

ofta ställer till det. Jag kan inte 

sitta på ett flygplan i flera timmar 

och behöver dessutom extra stöd 

för ryggen när jag ska sova. Jag 

förstår att det kan vara svårt för 

arrangörer att ta hänsyn till allas 

behov, men det hade såklart varit 

kul att kunna resa långt igen. 

SPRÅKLIGT BUDSKAP

”Resor skapar minnen för livet – säkra nya minnen redan idag” 

”Är du också trött på vardagen? Upptäck Rhodos med oss” 

”Visste du att vi erbjuder världens mjukaste solstolar?” 

”Om fem timmar kan du vara här – på en av Turkiets finaste stränder” 



Hej!  

Jag heter Jan och jag har fem 

barnbarn. Även om det är skönt 

att resa ensam med min hustru så 

föredrar jag att resa med hela 

familjen. Jag gillar att upptäcka 

nya platser och se att mina 

barnbarn har roligt. Om de hade 

fått bestämma hade vi badat i 

poolen dygnet runt, men vi brukar 

variera aktiviteterna så de även får 

lära sig om till exempel kultur.  

Hej!  

Jag heter Ingrid och reser ofta 

med vänner och bekanta. Det 

bästa jag vet är att få uppleva 

andra länder med ny mat, kultur 

och allt vad det innebär. En 

optimal semester tycker jag ska 

innehålla en bra mix av aktiviteter, 

god mat och avkoppling. Jag 

drömmer mig ofta bort till varma 

platser där jag kan sitta i skuggan 

och läsa en bra bok. 

TIPS på visuella budskap som kan locka mor- och farföräldrar. 

VISUELLT BUDSKAP

TIPS på visuella budskap som kan passa en seniors livsstil. 
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sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-83 år. Utifrån 

dessa intervjuer har vi skapat sex olika personas som tillsammans representerar målgruppens 

mest framträdande åsikter, attityder och egenskaper. Denna visuella kommunikationsplattform 

bygger på områden som vi anser är viktiga att ha kunskap inom för att kunna skapa väsentligt 

innehåll som når konsumenten. Dessa områden berör kommunikationskanal, språkligt budskap 
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För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa 

sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-83 år. Utifrån 

dessa intervjuer har vi skapat sex olika personas som tillsammans representerar målgruppens 

mest framträdande åsikter, attityder och egenskaper. Denna visuella kommunikationsplattform 
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Utifrån presenterade personas kommer vi vidare att visa fyra olika förslag på reklam.  

För att förtydliga att reklamen riktar sig till seniorer har vi skapat en ny logga som vi  

kallar för                                samt en slogan som lyder Semester för dig som har tid över. 
Samtliga reklamförslag är tänkta att användas i en eventuell kampanj för seniorer.

 



”Resor skapar minnen för livet –  
säkra nya minnen redan idag” 

TIPS på copytexter sin kan fånga en äldre konsument.Semester för dig som har tid över 

FÖRSLAG PÅ REKLAM  ♦	 INSTAGRAM

Detta förslag på reklam är tänkt att visuellt tilltala en 
mor- eller farförälder som vill resa med sina barnbarn. 

Det språkliga budskapet syftar till en medveten 

konsuments behov där vi fokuserar på att framhäva 
värdet av att resa utan att tala om pengar. Genom att 

kommunicera detta budskap via den sociala kanalen 

Instagram kan ni nå seniorer i åldrarna 65-75 år. 

																										Boka sommarens resa på www.nazar.se      
#Nazar #Greece #Turkey #Vacation #Nazar+ #Summer



FÖRSLAG PÅ REKLAM  ♦	 DIGITALT NYHETSBREV

Detta förslag på reklam är tänkt att visuellt tilltala en 
mor- eller farförälder som vill resa med sina barnbarn. 

Det språkliga budskapet syftar till en äldre 

konsument som värdesätter smidig och snabb 
transport till destinationen. Genom att kommunicera 

detta budskap via ett digitalt nyhetsbrev kan ni nå 

seniorer i åldrarna 65-75 år. 

Nazar 
Till: Anders Andersson 
Om fem timmar kan du vara här  

TIPS på copytexter sin kan fånga en äldre konsument.Semester för dig som har tid över 

Om fem timmar kan du vara här – på en av Turkiets finaste stränder 

Boka din resa här  

Snart är det sommarlov! Ta med barnbarnen på semester till Turkiet och ta del av 
aktiviteter som passar både stora och små. Bokar ni er resa innan den 1/6 ingår en 

heldagsutflykt till magiska Kappadokien. 



FÖRSLAG PÅ REKLAM  ♦	 SYDSVENSKAN

Visste du att vi erbjuder  
            världens mjukaste solstolar? 

TIPS på copytexter sin kan fånga en äldre konsument.
Semester för dig som har tid över 

Detta förslag på reklam är tänkt att visuellt tilltala en 
senior som vill kombinera sol och avkoppling med 

upplevelser. Det språkliga budskapet syftar till en 

äldre konsument där vi tar hänsyn till speciella behov 
som en konsekvens av kroppsliga fysiska hinder som 

till exempel ryggont. Genom att kommunicera detta 

budskap via papperstidningen Sydsvenskan kan ni nå 

seniorer i åldrarna 75+. 



FÖRSLAG PÅ REKLAM  ♦	 FYSISK KATALOG

Semester för dig som har tid över 

Är du också trött på vardagen?  
Upptäck Rhodos med oss! 

SOMMAR 
2016

Turkiet 
Grekland

NAZAR.SE · 0770 - 777 888 

Detta är ett förslag på ett nytt omslag av er 
fysiska papperskatalog för säsongen 2016. 

Istället för Premium Collection (ert nuvarande 

koncept) har vi valt att kalla denna för Nazar+. 
Denna är tänkt att rikta sig till en äldre 

målgrupp som menar att de inte lockas av 

den nuvarande orangea och intetsägande 

layouten, utan istället vill se autentiska bilder. 
Det visuella och det språkliga budskapet 

hänger samman och är tänkt att locka en 

konsument som vill upptäcka ny kultur och ta 
del av god mat och dryck. Genom att 

kommunicera via er fysiska papperskatalog 

kan ni nå seniorer i åldrarna 75+. 



Ebba Mathiasson och Malin Cronqvist  
 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Konst, kultur och kommunikation (K3) 

Gestaltande arbete 7,5 hp 

Handledare: Anders Ljungmark 

Vårterminen 2016 

Malmö högskola 
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