Børnenes
forhold til
julegaver og
julekataloger
På ugens sidste dag med Børn i Praktik
ville vi undersøge, hvordan børn finder
ønsker til jul og fødselsdag, herunder
hvordan de læser et julekatalog med
legetøj.
Børnene har delte meninger, når det
kommer til hvordan produktet helst
skal præsenteres i et katalog – som
miljøbilleder med bl.a. computerskabte elementer og baggrund eller
i en mere virkelighedsnær setting
på et børneværelse, hvor børn leger
med det. Dog var de enige om, at de
gerne vil se produkter med specielle
funktioner i en ægte setting med
børn, der leger
med det,
så de
kan
se

hvordan produkterne og deres funktioner fungerer i virkeligheden.
Hvor der er delte meninger når det
kommer til opstillingen af produkter i kataloger, er der mere enighed
i forhold til, hvad det næste skridt
for børnene er, når de har fundet et
produkt, der vækker deres interesse. YouTube bliver flittigt brugt til
at se produkterne ”i virkeligheden”
– specielt er ”unboxing” og tests
af produktet populære for at få et
indblik i, om det lever op til reklamerne, og dermed kunne være et
potentielt ønske. Helt almindelige
Google-søgninger tages ligeledes i
brug for at opnå mere viden om et
givent produkt. Derfor kan det være
et effektivt redskab at ligge øverst
på Google, idet de næppe scroller
mange søgeresultater igennem i
jagten på viden.

TAKEAWAYS
^ Der er en tendens til, at
produkterne ser sjovere
ud i reklamer, end de
egentlig er
^ Børnene er enige om,
at produkters specielle
funktioner gerne må
præsenteres i en
virkelighedsnær setting
^ Børn bruger nettet og i
særdeleshed YouTube til
informationssøgning og
for at se produkterne og
høre andres mening om
dem

kidvertising.dk

Hvordan sikrer børnene sig så, at deres
ønsker ender under juletræet? Der
udarbejdes ønskesedler på livet løs, og
der sættes krydser i hobetal i diverse
kataloger. Det lader dog til, at flere
også gør brug af digitale ønskesedler.
For at gøre mor og far opmærksom
på deres højeste ønske, nævner de
produktet nok gange til, at de er
sikre på, forældrene husker det. De
er bevidste om, at plageeffekten
ikke er vejen til succes. I stedet
opfører de sig ekstra pænt i
håb om at få en ”belønning”.

Vil du vide mere om vores findings,
eller hvordan YouTube kan bruges til at
nå din målgruppe, så kontakt Jimmi
Andersen på jimmi@kidvertising.dk.

