
Øg dit salg via 
Gamification 



• Case: Circle K’s Burgerspil
Et samarbejde mellem Circle K, BrandMobile og 
Starcom

• Fra idé til resultatet
• Udfordringer og formål
• Løsningen
• Eksekveringen
• Resultaterne
• Learnings

Gamification



Udfordringer og formål



Udfordringen



Tankstationen



Minimarked og 
restaurant



”Gourmet” fast-food



Kundernes 
opfattelse af 
madkvaliteten er 
ikke fulgt med 
udviklingen



1. Ændre folks opfattelse af 
madkvaliteten – gøre det legitimt at 
købe mad på en tankstation

Tese: Øget produktkendskab à Forbedret 
kvalitetsopfattelse

2. Trafik til butik
Trials og øget salg

3. Indsamle permissions, som man 
kunne ”sætte ild” til

Målsætninger



Løsningen



Målsætninger Målgruppen

Det kreative

Tilgang og 
framework



Gamification

- Mennesker der nyder det de laver/lærer, 
er mere engagerede og positive over 
for indholdet

- Vi bruger tid på at spille fordi vi synes 
det er sjovt og underholdende

- Øger indlæringslyst- og evne

- Bearbejder op til 84% mere information

Mål #1: Forbedre opfattelsen af 
madkvaliteten og øge produktkendskabet

http://www.videndanmark.dk



Gamification

Mål #2: Trafik og øget salg

- Rabatkuponer til produkterne

- Rabatkuponer indløses i butik

- Mersalg sker i butikken



Gamification

Mål #3: Indsamling af permissions

- Vi kan godt lide konkurrencer

- Vi kan rigtig godt lide at vinde

- Vi oplyser og giver gerne 
informationer og permissions, så 
længe vi føler at det vi får igen er 
relevant og giver værdi



Eksekveringen



Gameplay



- Nyhedsbrev 
Kampagnestart

- SMS
3 Remindere

- Facebook
Segmenter – Differentiering og tests
Budskaber – Differentiering og tests
Custom audience – Look-a-like

- RTB – Programmatic buying
Segmenter – Differentiering og tests
Budskaber – Differentiering og tests
Look-a-like targeting

Setup - Kanaler og medier



Tracking, optimering og 
indsigter

- Tracking på alt
Fra første klik til indløsning af rabatkupon
Live opdateret dashboard

- Antal gennemførte spil

- Antal unikke spillere/brugere

- Hvor kommer brugerne fra

- Gevinster

- Dokumentation af effekt



Resultater



Mål #1: Løfte 
opfattelsen af 
madkvaliteten
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Før Mobilspil Live Godt i gang I dag

Opfattelse af madkvaliteten

Øget produktkendskab à Forbedret 
kvalitetsopfattelseTesen bekræftet: 



- Gratis burgere
75% indløsningsrate

- Halv pris
50% indløsningsrate

- Gratis Cola
85% indløsningsrate

Mål #2: Trafik til 
butik

Antallet af rabatkuponer = ”Gashåndtaget”
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Salg af burgere - Indeks

Start Pause Live

Mål #2: Øget salg

15% af alle ”solgte” 
burgere i februar var via 
rabatkuponer - stor afledt 
effekt 



Mål #3: 
Permissions

- CPL < 10 kr.
Inkl. alle omkostninger

- 95 sekunder pr. spil

- 70% retention

- 5 spil pr. bruger

- Ca. 8 min. Pr. bruger



Learnings



- Simpelt gameplay = Lav churn

- Don’t ask to much

- Tracking, test, optimering og nulpunkt
- Always in beta – brug data og optimér
- Dokumentér effekten

- Overvej en langsigtet strategisk tilgang til 
permission marketing

Key learnings



Spørgsmål



Tak!

Jacob Egvang Block
Senior Digital Account Manager
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