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BRIEFING SKABELON TIL MEDIEBUREAU 

 

 
Opgavestiller: Fulde navn 

Fakultet og afdeling samt adresse  
(skal være helt udspecificeret): XXX 

EAN nummer: XXX 
 

Projektnummer: XXX 
Aktivitetsnummer: XXX 

 
Att. Person på faktura: Fulde navn 

Budget ex. moms (min. 15.000 kr.): DKK XXX  

 
Angiv her, hvis fakturering skal deles på forskellige EAN/projekt-/aktivitetsnumre. 

 

BESKRIVELSE AF OPGAVEN 
(udfyldes af AU) 

DEBRIEF/KOMMENTARER FRA CARAT 
(til godkendelse) 

 
OPGAVE Hvad er Carats opgave og hvilke udfordringer skal tilgodeses? 

 
Eksempel: Udarbejdelse af medieplan til kampagne, der skal hjælpe med 
rekrutteringen af nationale bachelor studerende.  
 

 

BAGGRUND Hvorfor sættes opgaven i gang? Hvad er vigtigt at vide inden 
opgaveløsningen igangsættes? 
 
Eksempel: AU har et ønske om at øge antallet af 1. prioritets 
bachelorstuderende, fordi … 
 

 

MÅLSÆTNINGER 
 
(FORRETNINGS- OG 
MARKETINGMÅLSÆTNINGER) 
 
 

Hvad er hovedformålet? Hvad skal vi opnå?  
Fx øge kendskabet til AU og bacheloruddannelser. 
 

 Hvad er forretningsmålsætningen?  
Fx bidrage med X procents vækst, indtjening etc. 
 

 Hvad er marketingmålsætningen?  
Fx rekruttere nye studererende for at opnå den vækst eller skal 
vi kapre X % fra konkurrenten? Skal vi øge kendskabet og 
brand awareness?  

 

MÅLGRUPPE Uddybende informationer om målgruppen (demografi, interesser, 
adfærd etc.), mailadresser på nuværende/tidligere studerende vi kan 
bruge til at bygge målgrupper ud fra, eller andre datakilder.  
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Fx hvilket aldersspænd bevæger målgruppen sig indenfor, har de nogle 
specifikke interesseområder (fitness, shopping, teknologi mv.) eller 
adfærd (pendlere, rejser, flyttet for nyligt mv.).  
 

GEOGRAFI Hvilket geografisk område er fokus for kampagnen? 
  
Eksempel: Jylland og Fyn med størst vægt på Midtjylland, dernæst 
Sydjylland og efterfølgende de øvrige områder. 
 

 

INDSIGTER  
 

Hvilken viden og analyser har vi relateret til opgavens målsætninger 
samt målgruppe? Materiale kan sendes med sammen med brief. 
 
Fx markedssituation (markedet er presset – mange udbydere med 
samme produkter), konkurrentanalyse/indsigter, målgruppeindsigter ( 
målgruppen er ekstremt konkurrenceorienteret, X antal procent har 
prøvet at…), andre relevante undersøgelser. 
 

 

BRAND/PRODUKT Er der fokus på et bestemt produkt? Hvilket brand drejer det sig om? 
Unique Selling Points? Hvad ved vi om brandet / produkt(erne)? 
 
Fx beskrivelse af specifik uddannelse og deres fordele og ulemper i ift. 
konkurrencen.  
 

 

BUDSKABER 
 
(KOMMUNIKATIONS-
MÅLSÆTNINGER) 

Hvad er det overordnede budskab? Hvad ønsker vi, målgruppen står 
tilbage med, når de er blevet eksponeret for vores budskab? 
 
Eksempel: Målgruppen skal blive klogere på udbuddet af efter-
/videreuddannelseskurser på Aarhus BSS eller målgruppen skal opfatte 
AU, som det bedste sted at studere i forhold til egne 
fremtidsperspektiver. 
 

 

MEDIEBRUG OG/ELLER 
MEDIEKANALER 
 

Er der et specifikt ønske til medieindsatsen (skal en specifik 
mediegruppe prioriteres højere end andre og hvorfor?) Har vi erfaring 
med, hvad der virker bedst overfor målgruppen? Send gerne tidligere 
medieplaner og evalueringer, hvis de er til tilgængelige. 
 
Eksempel: Kampagnen skal som minimum rumme en outdoor indsats og 
vi har gode erfaringer med Search Marketing på Google. Eller 
kampagnen skal være digitalt funderet omkring content marketing på 
sociale medier. 
 

 

MEDIEMÅLSÆTNINGER. 
ØNSKER TIL SPECIFIKKE KEY 

Hvad skal kampagnen måles på?  
 
Eksempler: 

Carat kan være behjælpelig med at definere målsætninger og KPI’er, 
særligt i forhold til medieplanen. 
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PERFORMANCE INDICATORS 
(KPI)? 

 Vi skal nå en dækning på min. 50 % af målgruppen.  

 Vi skal kun have fokus på trafik til hjemmesiden. 

 Vi skal have folk til at tilmelde sig infomøder. 

 Vi skal have folk til at involvere sig i budskabet og dele det. 

 Konkrete digitale konverteringspunkter (fx kvitteringssider til 
website mv.).  

 

PERIODE 
 
 

Hvornår skal kampagnen i gang og hvornår skal den slutte? Såfremt der 
er events, ansøgningsfrister mv., indenfor kampagneperioden, der skal 
indtænkes, lav da gerne en oversigt over disse.  
 
Eksempel: Kampagneperiode er primo april til ultimo juni. 

 Infomøde d. 25/4 

 Ansøgningsfrist 1/5 

 Udbud af restpladser 15/5 
 

 

MATERIALE/KREATIVER Findes der allerede færdige materialer til indsatsen? Er der lavet 
budskaber og kreativt materiale til indrykningerne? Forventes 
materialeskift i kampagneperioden? 
 
Giv gerne eksempler på konkrete budskaber og kreativt materiale (video, 
OOH, opslag til sociale medier). 
 

  

DEADLINE FOR OPGAVELØSNING 
 

Dato for debrief og oplæg fra Carat. 
 
Eksempel: Medieplanen skal være godkendt senest uge X af hensyn til 
udvikling af kreativer. 
 

 

BUDGET  
 
(UDDYBNING OG 
KOMMENTARER) 
 

Budget (ex. moms) og kommentarer til budget 
 
Eksempel: DKK 100.000.  

 SKAL dække en husstandsomdeling i Østjylland, mens resten af 
budgettet allokeres til øvrige medier. Vi vil gerne udfordres 
med skæve mediemuligheder/idéer for 30 % af budgettet. 

 

Carat vil ud fra opgaven tydeliggøre mediespend og antal timer til 
projektledelse, håndtering, digital opsætning etc. Der vil altid være fuld 
gennemsigtighed i budgettet. 
 

ØNSKER TIL OPSTART, 
RAPPORTERING, STATUS OG 
EVALUERING? 
 
(SE PROCESMODEL herunder for 
indsigt i standardproceduren) 

Angiv hvis der er særlige ønsker til faserne i nedenstående procesmodel.  
 
Muligvis noget vedr. optimering? Skal det være på ugebasis eller hvad? 
Muligvis lav en opstilling af, hvad vores opgave er: Opsætning og SD, 
monitorering/optimering, evaluering, medieplanlægning, Adserving 
(4%), Client Service.  

Carat vil på baggrund af briefet udarbejde oplæg på medieanbefalinger, 
budgetfordeling og herunder timer til håndtering. Carat vil endvidere 
tilstræbe at opfylde specifikke og/eller yderligere ønsker. 
 
Carats responstid på mails er som udgangspunkt maks 24 timer. Ikke 
nødvendigvis i forhold til et fyldestgørende svar, men som minimum i 
forhold til, hvornår AU kan forvente en mere detaljeret tilbagemelding. 
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Carat x AU Proces model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Briefingskabelon sendes til Carat – enten direkte per mail eller på 

baggrund af opkald og indledende snak med Carat. Det aftaltes hvornår Carat 

leverer debrief. – det aftales hvornår AU vender tilbage på debrief 

 

2: Modtagelse af briefing skabelon. Carat sender debrief retur med 

yderligere kommentarer og forventningsafstemning i forhold til 

hvilken rolle Carat og AU spiller og hvad vi kan forvente af hinanden – 

både overordnet og på kampagnen omkring de enkelte målsætninger. 

Hvis der er specifikke eller yderligere spørgsmål til brief tages disse over 

tlf.  
3: AU godkender debrief fra Carat– og opgaven sættes i gang. 

Der afholdes evt. tlf. møde vedr. debrief (afhænger af budgettets 

størrelse og kampagnens detaljegrad). 

4: Carat planlægger kampagne og udarbejder oplæg samt 

budgetfordeling til forslået medieplan for kampagneindsatsen. 

6: Ved kampagner over 150.000 afholdes 

præsentationsmøde med gennemgang af oplæg 

og medieplan.  

11. Slutrapportering sendes til AU efter endt opgave- senest 10 

arbejdsdage efter kampagneafslutning. 

Afrapporteringen omfatter resultat på fastlagte målepunkter, 

learnings og optimeringsmuligheder.  

9: Midtvejsstatus på kampagne sendes til AU.  

Det vurderes ved brief, hvor mange gange og i hvilken form det 

giver mening at sende status i løbet af kampagneperioden. 

Ligeledes besluttes det, hvorvidt et halvvejsmøde giver mening 

at afholde.  

 
8: Kampagne igangsættelses efter aftalt periode og brief og Carat 

adviserer AU, så snart kampagnen er live. 

Efter aftale sendes der print screens/eksempler på, at kampagnen er live, 

så snart og så vidt, det er muligt – senest 5 dage efter opstart. 

Mediefaktura sendes fortløbende hver måned gennem kampagnen i takt 

med at ydelserne leveres. 

7: Tilretning og /eller 

godkendelse af 

anbefalet medieplan. 

5: Foreslået oplæg/medieplan gennemgås telefonisk. 

Ved kampagner under DKK 150.000 vurderes det, om 

et opstartsmøde er mere hensigtsmæssig. 

12. Opgaven anses for afsluttet. 

Ved kampagner over DKK. 150.000 aftales det, hvorvidt der er behov 

for et evalueringsmøde med gennemgang af rapport og next steps.   

10. Optimering af kampagner på baggrund af midtvejsstatus. 

Digitale kampagneaktiviteter monitoreres og optimeres løbende.  


