Effekten af

LICENSER

på produkter
I forbindelse med dette års Børn i Praktik lavede vi et deep
dive ned i licensing-verdenen. Ønsker man at henvende sig
til børn synes licenser at være et oplagt valg. Karakterer,
som børn kender og elsker, pryder ofte emballagen på bl.a.
rosiner, frugtstænger, tandpasta og shampoo. Derfor ønskede vi at blive klogere på, hvorvidt børnene blev tiltrukket af disse produkter, og hvad deres generelle holdning
til dem var.
For børn er mor og fars virkelighed også deres
virkelighed. Verden er som mor og far fremstiller
den for dig. Børn har gerne deres egne holdninger,
men ofte er disse sammenfaldende med mors og
fars. Med dette in mente kom det alligevel som en
overraskelse for os, at børn forholder sig kritisk
til produkter, der gør brug af licensing. Det er ikke
selve brandet, de er mistroiske overfor, men det
pågældende produkt. Det udspringer formentlig
fra børnenes gentagne mislykkede forsøg på at
snige en Smølfe-rosinpose eller en Minions-juice
ned i indkøbsvognen. Opfattelsen af at produktet

indeni er af lavere kvalitet end lignende produkter uden
licensing, stammer fra mor og far. Den generelle holdning
blandt børnene var altså, at indholdet i de forskellige produkter var af lavere kvalitet end andre kendte brands. De
er samtidig meget bevidste om, at producenterne forsøger at henvende sig til dem og ”bare vil sælge flere ting til
børn” – hvilket med al sandsynlighed også er mors og fars
holdning.
Så selvom børnene er slutbrugerne er det til syvende og sidst mor og far, der bestemmer hvorvidt den
ender i indkøbsposen eller ej. Så hvis man ønsker
at gøre brug af licensing på produkter, bør man i høj
grad overveje, om det er et produkt, børn overhovedet er interesseret i til at starte med. De lader sig
ikke lokke af en smart indpakning, hvis indholdet
rammer ved siden af.
Vil du vide mere om vores findings, eller har du behov for at blive klogere på din målgruppe, så kontakt
Jimmi Andersen på jimmi@kidvertising.dk.
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