AFP PÅ TV2

v/ koncernjurist Hanne Sønderby

SPONSORATFORMER

Programsponsorat – Sponsor eksponeres på et skilt før og efter programmet
Produktionsstøtte (AFP) – Sponsor yder et kontant bidrag til programbudgettet

Produktsponsorat – Sponsor stiller et produkt gratis til rådighed for produktionen
Produktplacering – Sponsor betaler for, at lige netop deres produkt indgår i et program
på en given måde

HVAD ER DET NU LIGE
DET ER, DET DER AFP?

AFP-PARTNEREN FÅR:

/ Indsigt i programindholdet
SÅDAN HELTKONKRET…

/ Aktivering udenom
programmet med klip, ekstra
materiale, graﬁk, adgang til
cast etc.
/ Associationsret på egne
platforme
/ Kreditering i rulletekster
/ Eksklusivitet

PARTNEREN FÅR IKKE:

/ Redaktionel
medbestemmelse
/ Produktplacering
/ Logo eksponering

HVORFOR GØR VI
DET I DET HELE
TAGET?
EFTERSPØRGSEL FRA MARKEDET
Association til TV 2’s universer
Kreative løsninger
STRATEGI I HUSET
Danmarks største mediehus
Udbygge kunderelationer
Opbygge produktporteføljen
ENDNU MERE INDHOLD TIL
DANSKERNE
Bortset fra faktiske omkostninger til evt.
produktion, analyse, event etc. går
produktionsstøtten direkte til TV 2's
programafdeling.

AFP: ADVERTISING FUNDED PROGRAMMES

Fælles
værdier og
budskaber

PLATFORME

Associations
-ret

Skræddersyet
aktiveringspakke

Udfoldelse
og
forlængelse
på egne
platforme

Indsigt i
programformat

Finansiel
støtte til
programproduktion

AKTIVERINGSEKSEMPLER

PROGRAMKLIP
OG -TRAILERS

PR- & MARKETING
SAMARBEJDE

OBS! TV 2 har 100% redaktionel frihed, og produktomtale -og fokus er ikke muligt

SPECIALPRODUCEREDE
KLIP

PRODUKTPORTEFØLJE

INTERNE &
EKSTERNE EVENTS

INDSIGT I
PROGRAMMERNE

AKTIVERING I
FORDELSPROGRAM

FORPREMIERER

INTERN
FORANKRING

KONKURRENCER

GO´MADPAKKE
Formål med projektet

GO’ Madpakke-projektet havde til formål at inspirere danske familier
til at lave gode, sunde og varierede madpakker.
GO' madpakke-kokken Louisa Lorang gav viaTV-indslag,
opskrifter, videoer mv. sit bud på, hvordan man nemt og hurtigt
kan skabe en dejlig madpakke til ungerne, og komme godt fra start i
det nye skoleår.
AFP
Arla og Føtex var med deres involvering i GO Madpakke medafsender
på projektet og budskabet og kunne udrulle kampagnen på
egne platforme.
Partnerskabet bestod i et AFP-samarbejde i GO’ Morgen Danmark fra
skolestartsperioden samt deltagelse i Arla Food Fest events.

TINKAS JULEEVENTYR
TV 2 //FORD

FORMÅL:
Skabe en 360 graders aktiveringskampagne, der
både kan indfri Ford’s KPI’er samt løfte deres
positionering som familiebil ved at blive
associeret med december måneds “talk of town”
hos de danske børnefamilier.

KPI:
• Trafik hos forhandlerne
• Eksponering på eksterne platforme
• Intern stolthed og forankring

Som partner fik Ford:
• Indstik i lågekalender
• Opstillet Tinka-univers hos 66 Fordforhandlere
• Nissehuer + aktivitetshæfter
• Medafsender på Tinka-App
• Medarrangør af premiere
• Skilteeksponering før og efter
julekalenderen

KAMP TIL HÆKKEN
TV 2 // DANSKE PLANTESKOLER & DANSKE HAVECENTRE
TV 2 har i foråret 2018 sat fokus på havens glæder i konkurrenceprogrammet Kamp til Hækken med
Danske Havecentre og Danske Planteskoler som AFP-partnere .

AFP-kampagnen består af:
• Indsigt i formatet
• Tilstedeværelse under
produktionen
• POS materiale
• Nyhedsbreve
• Artikler i “Haveglæder”
• Grafisk univers
• Trailers og billeder

