
Miljøstyrelsens kampagne 
rettet mod tatovører – 2016 

Kommunikation og Reklame 



Agenda 

•  Den tidligere kampagne 
•  Relanceringen 
•  Resultater 
•  Jeres kommentarer 
 



Kampagnen 2014 



Kampagnen i 2014 

•  Tjekfarverne.dk blev lanceret i 2014 i forbindelse med, at Miljøstyrelsen 
præsenterede en række anbefalinger 

•  Ved enkeltinterviews og på en workshop fik de deltagende tatovører/
mikropigmentister mulighed for at komme med indspark til, hvilke medier 
man mente bedst ville ramme branchen 

•  Billedet var tydeligt: Man ønskede et website og elementer man kunne 
bruge på sit website og på SoMe 

 



Kampagnen i 2014 – elementerne 



Kampagnen i 2014 – elementerne 



Kampagnen i 2014 – elementerne 



Relancering 2016 



Kampagnen 2016 

•  Kl7 gennemførte gennemførte enkeltinterviews og en workshop blandt 
udvalgte tatovører 

•  De fleste respondenter gav udtryk for, at de ikke kendte tjekfarverne.dk  

•  Respondenternes tilbagemelding var, at man gerne villle have “et lettere” 
site og at tilmelding til Rapex gerne måtte indgå 

 



Kampagnen 2016 – hvad blev anderledes?  

•  Tidligere havde Miljøstyrelsen et ønske om, at sitet skulle ramme bredt 
(producente, importører, tatovører og micro-pigmentister)   

•  Det blev der ryddet op i, så det nye site primært henvender sig til 
tatovører. Og tekstindholdet er blevet forenklet. 

•  Vi udviklede et nyt kreativt univers, der ikke er helt så ”pænt” 

•  Kemikalieinspektionen har udarbejdet en særlig nyhedsmail for tatovører 
for RAPEX meddelelser vedr. tatoveringsfarver 

•  Hvis udgangspunktet var, at I ikke kendte tjekfarver.dk, så skulle I gøres 
opmærksom sitet. Men hvordan kom vi i kontakt med jer? 

 



Kampagnen 2016 – kontaktstrategien 

Samarbejde med 
branchen 

 



Kampagnen 2016 – kreativt univers 



Kampagnen 2016 – tjekfarverne.dk 



Kampagnen 2016 –  postkortserie 



Kampagnen 2016 –  SoMe 



Kampagnen 2016 – netværk 

•  Dialog og materialer til: 
–  Brancheforeningen Dansk Tatovør Laug 
–  De Professionelle Uafhængige Tatovører I Danmark 
–  Professionelle Danske Tatovører 

•  Identificering af 10 største tatovører på Facebook, som der blev sendt 
digitale materialer til 

 



Resultater 
(Fra 9. december 2016 til 26. januar 2017) 



Kampagneresultater 

Websitebesøg før kampagnen: 1.1- 9.12 2016:      148 besøg 
Websitebesøg under kampagnen:    2700 besøg 
(der er mere end 1000 besøg der ikke kommer fra Facebook annoncering) 
 

Downloads af vejledning før kampagnen:   2015: 3, 2016: 0 
Downloads af vejledning under kampagnen:    66 

Tilmelding til Rapex liste:                                    40 



Kampagneresultater 

Postkort 
Identificering af tatovører 
Adresser:   Ca. 600 
Retur:         Ca. 10%   

 
Facebook/Instagram 
Rækkevidde:     69.808 er eksponeret 
Klik til website:       1.678 klik 



Kampagneresultater 

Samarbejdspartnere 
Brancheforeningen Dansk Tatovør Laug:   Omtale på Facebook 
De Professionelle Uafhængige Tatovører I Danmark:  Website og Facebook 

Netværk af tatovører på Facebook 
10 med flest likes har fået en mail med digitale materialer 



Kommentarer til 
kampagnen 



Kampagnen 2016 – hvad synes I? 

•  Har I besøgt hjemmesiden? Og hvad synes I om den? 

•  Har I modtaget postkortene? Og hvad synes I om dem? 

•  Har I set opslag om kampagnen? Og hvor? 

•  Har I selv formidlet opslag via hjemmeside, Facebook mm.? Vil I gøre det 
(igen)? 

•  Har I tilmeldt jer Rapex – og har I modtaget nyhedsbrev? 

•  Har I downloadet MSTs vejledning og vedlagt den ifm. bestilling af 
farver? 

•  Evt. 



Tak for 
opmærksomheden! 


