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1.  Generelt  

 

Denne kravspecifikation beskriver de konkrete opgaver i Fødevarestyrelsens ud-

bud om at udvikle strategi og materialer til lancering af dyrevelfærdsmærket i 

Danmark i maj/juni 2017 samt løbende markedsføring herefter frem mod 2019.  

 

Dyrevelfærdsmærket skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge svinekød 

med bedre dyrevelfærd og samtidig styrke forbrugernes kendskab til, hvordan de 

gennem køb kan bidrage til bedre dyrevelfærd i svineproduktionen via en mar-

kedsbaseret tilgang. Dermed vil der blive skabt en mere dynamisk udvikling med 

større efterspørgsel efter velfærdsmærket svinekød. Det betyder, at mærket kan 

bidrage til vækst.  

 

Dyrevelfærdsmærket skal bidrage til at skabe bedre gennemsigtighed i markedet 

og dermed tilbyde forbrugerne et større udbud af dyrevelfærdsvenligt kød samt 

give mere information om og en bedre forståelse af, hvad de eksisterende  

mærker inden for dyrevelfærdsvenlige produkter dækker over.  

 

Dyrevelfærdsmærket placeres side om side med eksisterende mærker, og det vil 

derfor kunne bidrage til oplysning om, hvilket niveau af dyrevelfærd allerede  

eksisterende mærker indeholder. 

 

Dyrevelfærdsmærket indføres i første omgang for svin, men vil senere kunne ud-

vides til andre dyrearter. Da det tager tid for producenterne at forbedre for-

holdene i staldene, således at de lever op til mærkets krav, vil den første flæske-

steg med dyrevelfærdsmærket først kunne findes i køledisken i maj/juni 2017.  

 

 

1.1 Baggrund  
 

Ordregiver ønsker med lanceringen af et statsligt dyrevelfærdsmærke at forbedre 

dyrevelfærden for - i første omgang - masser af danske grise.  

 

Med den politiske aftale om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 

er det besluttet i samspil med kredsen af interessenter at etablere et statsligt  

dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd.  

Målet er at skabe bedre gennemsigtighed i markedet og dermed kunne tilbyde 

forbrugerne bedre information og flere valgmuligheder i forhold til produkternes 

dyrevelfærd. Initiativet er også en del af svinehandlingsplanen fra juni 2014. Der 

er i Fødevare- og Landbrugspakken afsat i alt DKK 17 mio. over en 4-årig periode 

til udvikling og implementering af dyrevelfærdsmærket.  
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Kredsen af interessenter, som arbejder med mærket sammen med Fødevare-

styrelsen, omfatter: Dansk Supermarked Group med Bilka, Netto og Føtex, De 

Samvirkende Købmænd med bl.a. Rema 1000, Meny, Kiwi, Spar og Dagrofa samt 

Lidl, Aldi, Danish Crown, De Danske Slagtermestre, Landbrug & Fødevarer, Den 

Danske Dyrlægeforening og DOSO.  

 

Der er i den danske befolkning en stor opmærksomhed på og interesse for dyre-

velfærd i landbrugsproduktionen og i forhold til den mad, vi spiser. En nylig euro-

pæisk undersøgelse viser, at der er en stor betalingsvillighed overfor dyre-

velfærdsvenlige produkter såvel i Danmark som på europæisk plan. Ligeledes  

peger undersøgelsen på, at folkeoplysning - især overfor yngre generationer -  

opfattes som et nyttigt redskab til at højne viden om og opmærksomheden på 

dyrevelfærd. 

 

Et vigtigt formål med dyrevelfærdsmærket er derfor at styrke forbrugernes kend-

skab til, hvordan de kan bidrage til bedre dyrevelfærd. Dermed vil der blive skabt 

en mere dynamisk udvikling med større efterspørgsel. Det betyder samtidig, at 

mærket kan bidrage til vækst i svineproduktionen, idet mærket allerede med det 

første af sine tre niveauer for dyrevelfærd introducerer en helt ny produktion, der 

sætter en række krav til velfærd, der ligger væsentligt ud over gældende lov-

givning i Danmark og EU, og som derfor kan løfte dyrevelfærden fra bunden - dvs. 

i forhold til den nuværende standardproduktion for svin. 

  

Dyrevelfærdsmærket introduceres i første omgang for svinekød, men vil senere 

kunne udvides til andre dyrearter. Dyrevelfærdsmærket udvikles og markedsføres 

i samspil med en række parter, som omfatter svineproducenter, slagterier, detail-

handel (både kæder og slagterbutikker), foodservicebranchen og grossister, dyre-

velfærdsorganisationer samt myndigheder. 

 

 

Markedsandele for svinekød: nuværende og fremtidige forventninger til dyre-

velfærdsmærkets produkter 

 

Dyrevelfærdsmærkets tre niveauer af dyrevelfærd indeholder tiltagende skrap-

pere krav til dyrevelfærd i produktionen. Opfyldelse af disse krav vil kunne løfte 

dyrevelfærden i Danmark til et højere niveau end standardproduktionen, især 

grundet indførelsen af niveau-1 produkter, der med en række grundkrav til pro-

duktionen øger dyrevelfærden fundamentalt for svin.  

 

I dag er det kun 2-3 % af den samlede danske svineproduktion, der foregår under 

vilkår, som svarer til dyrevelfærdsmærkets krav til niveau-2 og niveau-3. Af den 

del af produktionen, som leveres til det danske marked, vil ca. 15 % i dag kunne få 

dyrevelfærdsmærkningen. Det er forventningen, at andelen af dyrevelfærds-
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mærket svinekød på det danske marked - med tilførslen af den nye niveau-1 pro-

duktion - samlet set vil kunne opnå omkring 50 % i løbet af nogle år (alle tre ni-

veauer tilsammen). 

 

At nuværende dyrevelfærdsprodukter indenfor svinekød på det danske marked 

har en beskeden markedsandel på ca. 2,5 % skyldes, at merprisen er høj. Det er 

derfor forventningen, at andelen af svinekød med niveau-1 dyrevelfærdsmærket 

vil være til at betale for en større gruppe af forbrugere end dem, der p.t. køber 

økologi og Frilandsprodukter, da merprisen her er væsentligt højere. Niveau-1  

mærket svinekød er således bedre dyrevelfærd til en overkommelig pris! Mærket 

forventes at skabe større efterspørgsel på dyrevelfærdsprodukter og dermed  

bidrage til vækst i svineproduktionen, samt at flere grise får bedre velfærd. 

 

 

Dyrevelfærdsmærkets karakteristika og koncept 

 

Dyrevelfærdsmærket er kendetegnet ved, at 

 

 det er et statsligt mærke, som er udviklet i samspil med en kreds af  

interessenter, og som har et statsligt logo og en stats- eller stats-

anerkendt kontrol 

 

 det har hjemmel i Fødevareloven og er notificeret i EU 

 

 det er et ”paraplymærke”, der både kan fungere selvstændigt, og som 

kan omfatte og klassificere eksisterende og nye brands. Mærket skaber 

transparens i forhold til udbuddet af dyrevelfærdsprodukter 

 

 det er et mærke, som rummer dyrevelfærd, der ligger over de danske 

lovgivningskrav (dansk standardproduktion) og EU-krav (EU minimums-

standard): søerne skal være fritgående, halerne skal være hele, der er 

mere plads og mere halm, samt transporttiden må maksimalt være på 8 

timer 

 

 det er et mærke, som viser forbrugerne tre niveauer for bedre dyrevel-

færd 

 

 det omfatter udenlandske produkter, der opfylder betingelserne for at 

deltage i mærkningsordningen, og hvor de udenlandske producenter, 

slagterier og forarbejdningsvirksomheder underkaster sig en ækvivalent 

kontrol godkendt af Fødevarestyrelsen 
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Der henvises til information på Fødevarestyrelsens hjemmeside for en beskrivelse 

af de krav, der skal være opfyldt for at kunne producere grise med dyrevelfærds-

mærket; såvel grundkrav, der ligger ud over gældende dansk lovgivning, som  

ekstra krav for hvert af de tre niveauer af dyrevelfærd mærket indeholder: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx    

  

Udvikling og lancering af et statsligt dyrevelfærdsmærke og den øgede opmærk-

somhed, som dette vil give på emnet ’dyrevelfærd’, vil fordre understøttelse i 

form af en styrket formidling af viden om dyrevelfærd for produktion af svinekød 

fra myndighederne og dermed fra Fødevarestyrelsen i forhold til alle relevante 

forbrugermålgrupper og madprofessionelle.  

 

 

1.2  Fremtidsperspektiver med dyrevelfærdsmærket 
 

Såfremt lancering og introduktion af mærket - i første omgang på svin - bliver en 

succes overfor de danske producenter, forbrugere og detailhandlen bredt, giver 

dette et godt incitament for snarest muligt at introducere mærket på flere kød-

produkter (forarbejdede produkter) og på andre kødtyper såsom kvæg, får, fjer-

kræ m.m. 

 

Dyrevelfærdsmærket ses også som en mulig eksportfordel for de danske land-

mænd og fødevareproducenter, idet både markeder i EU, Asien og Amerika har 

stigende forbrugerinteresse og efterspørgsel efter ”sustainable products”. 

 

Tilbudsgiver kan med fordel læse mere information om dyrevelfærdsmærket på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx  

 

 

1.3  Overblik over opgaver i forbindelse med kravspecifikationen 
 

I afsnit 4 har ordregiver tydeliggjort, hvilke opgaver tilbudsgiver skal løse i hele 

perioden, ligesom ordregiver i afsnit 6 har tydeliggjort, hvilke dokumenter til-

budsgiver skal inkludere i selve tilbuddet på opgaven. 

 

Rammerne for hele opgaven præsenteres i afsnit 2.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx
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2.  Rammer og forudsætninger for hele opgaven 

 
Med udgangspunkt i det nye dyrevelfærdslogo med tilhørende slogan, budskaber 

og designmanual skal tilbudsgiver udvikle en strategi for en landsdækkende  

lanceringskampagne med efterfølgende markedsføringskampagner for mærket 

fra maj/juni 2017 frem mod 2019, som har fokus på hurtigt at skabe kendskab, 

kundskab, tillid og genkendelighed overfor mærket hos de danske forbrugere og  

dermed stimulere til høj købsadfærd for mærket og tilhørende produkter. Ordre-

giver er i proces med udvikling af det nye dyrevelfærdslogo, som vil foreligge  

endeligt færdigt i oktober 2016. Det foreløbige udkast til logoet er vedlagt i bilag 

1. 

 

Lanceringsstrategien og den løbende implementeringsstrategi skal inkludere 

landsdækkende forbrugerkampagner med tilhørende kommunikationsstrategi- og 

medieplaner samt eksekvering heraf, der sikrer ordregivers målsætninger på 

kendskab, kundskab, tillid og købsadfærd (se afsnit 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tilbudsgiver er projektleder i hele forløbet og skal eksekvere og sikre succesfuld 

gennemførelse af alle aktiviteter i hele forløbet - i tæt samarbejde med ordre-

givers team på opgaven, ligesom der løbende i hele perioden skal inddrages  

relevante interessenter. Læs mere herom i afsnit 5.2. 

 

 

 

 

 

Ordregiver gennemfører i første omgang en landsdækkende lanceringskampagne 

i maj/juni 2017 (kampagne 1) og efterfølgende en landsdækkende kampagne i 

november/december 2017 (kampagne 2), hvorefter ordregiver og interessenter 

har indlagt en ”stop & go”-beslutning umiddelbart efter evalueringsworkshop 2 

(se afsnit 4.8 vedr. evalueringsworkshop). Dette betyder, at ordregiver og  

interessenter nøje evaluerer den fælles indsats og konceptets bæredygtighed i 

forhold til forbrugere og marked. På baggrund heraf vurderer ordregiver, om der 

er grundlag for at fortsætte de forbrugerrettede kampagner i 2018. Ordregiver 

forventer naturligvis, at der er grundlag herfor, hvorfor ordregiver efter kampag-

ne 2, i samarbejde med interessenter, skal vurdere, hvilke og hvor mange op-

tionspakker der skal tilkøbes i resten af kampagneforløbet. Optionspakke-

tankegangen omfatter således landsdækkende kampagne 3 og 4, evt. udvidelse 

til flere dyrearter samt evt. inddragelse af nye målgrupper. Bilag 2 beskriver 

kampagnetidsplanen for opgaven såvel som de mulige ”optionspakker” under-

vejs i forløbet. 
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Bilag 2 (for stor version; se selve bilaget): 
 

 
 

Ordregiver og interessenter forventer, at lanceringskonceptet for dyrevelfærds-

mærket gennemføres i perioden som skitseret i bilag 2, hvorfor ordregiver  

nedenstående beskriver alle elementer i hele opgaveforløbet frem mod 2019. 

 

Ordregiver forbeholder sig retten til at ændre i tidsplanen såfremt politiske for-

hold og/eller markedsforhold kræver dette.  

 

 

2.1 Løbende toolbox-materialer i hele forløbet 
 
Koncept, designramme og materialer for lanceringskampagnen i maj/juni 2017 

skal også være bærende udgangspunkt for de efterfølgende, løbende indsatser og 

kampagner - dvs. så meget som muligt skal kunne genbruges i forløbet, således at 

der igen og igen skabes genkendelighed overfor de danske forbrugere i målet om 

at skabe højt kendskab, kundskab, tillid og købsadfærd for mærket og de  

tilhørende produkter.  

 

Ordregiver ønsker at arbejde med ”toolbox-materialer-til-download” undervejs i 

forløbet, som skal kunne leve i selve kampagneperioderne, men butikker, detail-

kæder, partnere m.m. skal også kunne bruge så mange af materialerne efter-

følgende/indimellem de fælles landsdækkende kampagner. I de landsdækkende 

kampagneperioder løfter alle parter i flok og anvender samtidigt de udviklede 

kampagnematerialer fra Fødevarestyrelsens toolboxes, men det skal være muligt 

efterfølgende for de tilhørende parter - evt. med små justeringer af materiale-

toolboxene - at kunne lave individuelle indsatser. Ordregiver ønsker, at tilbuds-
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giver tager udgangspunkt i både eksisterende toolbox-materialer for Nøglehuls-

mærket og afholdte toolbox-kampagnematerialer for Nøglehulsmærket som  

inspiration for denne opgave - og for her at se diverse formater m.m.; se bilag 3-

5. 

 
 

2.2 Snitflade mellem bureau og Fødevarestyrelsens 
kommunikationsafdeling 

 
Fødevarestyrelsen har egen intern kommunikationsafdeling, der i hele forløbet vil 

forestå den primære, løbende kontakt med tilbudsgiver. Kommunikations-

afdelingen varetager desuden selv udvikling og produktion af en række opgaver 

undervejs i forløbet, som kræver tæt samarbejde, tilpasning og sparring m.m. 

med tilbudsgiver (se bilag 6).  

 

Kommunikationsafdelingen vil løbende efter behov indkalde tilbudsgiver til  

særlige sparringsmøder i henhold til opgaver i bilag 6. 

 

Fødevarestyrelsens Kommunikationsafdeling varetager al PR og pressehåndtering 

i relation til mærket undervejs i forløbet. På baggrund af tilbudsgivers lancerings- 

og kommunikationsplaner for hver af de 4 kampagneperioder - og i samspil med 

den overordnede lancerings- og markedsføringskampagne - udarbejder og  

implementerer Fødevarestyrelsens Kommunikationsafdeling tilhørende presse-

strategi. Det er derfor nødvendigt, at ordregivers kommunikationsafdeling og til-

budsgiver arbejder tæt sammen.  

 

Fødevarestyrelsens Kommunikationsafdeling etablerer i samarbejde med  

interessenterne en ”dyrevelfærds-fotodatabase” med relevante fotos fra  

forskellige scenarier i forhold til dyrevelfærdsmærket; for eksempel dyrefotos i 

forskellige årstider og mærkets tre niveauer, som tilbudsgiver umiddelbart kan 

tage udgangspunkt i ved udvikling og gennemførelse af de beskrevne opgaver. 

Fødevarestyrelsen sikrer sig alt omkring rettighedsbrug af egne fotos undervejs.  

 

Fødevarestyrelsens Kommunikationsafdeling varetager/planlægger i samspil med 

interessenterne en indledende kommunikationsindsats for mærket fra lancering 

af logo i oktober 2016 frem mod lanceringskampagnen i maj/juni 2017. Tilbuds-

giver skal orientere sig om denne indsats og sikre sig, at den foreslåede lance-

rings- og markedsføringsstrategi for perioden hænger fint sammen med de ind-

ledende kommunikationsinitiativer for mærket. 

 

Fødevarestyrelsen har købt domænerne ’dyrevelfærdsmærket.dk’, ’dyrevel-

faerdsmaerket.dk’, ’bedredyrevelfærd.dk’ og ’bedre-dyrevelfærd.dk’, som Kom-

munikation udvikler og driver, og som skal bruges til et kampagnesite for mærket. 
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3. Målgrupper og succeskriterier  
 

3.1  Målgrupper  
 

Ordregiver præsenterer nedenstående de forventede primære og sekundære 

målgrupper i forhold til de ønskede kampagneindsatser; se bilag 2. 

 
 

3.1.1  Primære og sekundære målgrupper i lanceringskampagnen 
maj/juni 2017 (kampagne 1) 
 

Primære målgrupper 

 

 Forbrugere: 

- Generel oplysning om mærket til den brede, voksne, danske befolkning, 

18+ 

- Dog hovedfokus på den målgruppe, der i dag køber svinekød: kvinder, 30+ / 

børnefamilier / single mænd med børn 

 

 Detail:  

- Detailkæder og -butikker samt deres medarbejdere 

- Slagtermestre og delikatesser samt deres medarbejdere 

 

 Interessenter og parter: 

- Interesseorganisationer 

- Politisk univers 

 

Sekundære målgrupper  

 

 Producenter: 

- Fødevarevirksomheder  

- Landmænd/landbrug  

- Udenlandske producenter 

 

Ovenstående primære og sekundære målgrupper skal have fokus i lancerings-

kampagnen samt i de efterfølgende kampagner og indsatser, og tilbudsgiver skal 

derfor målrette materialet til disse målgrupper.   

 
 

3.1.2 Nye målgrupper (kampagne 2, 3 og 4) 
 

I kampagne 2, 3 og 4 ønsker ordregiver mulighed for at inddrage nye,  

relevante målgrupper, der skal inddrages sammen med målgrupperne fra kam-

pagne 1. Ordregiver har i bilag 2 beskrevet nye målgrupper som ”optionspakker”. 
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Mulige nye målgrupper: 

- Horeca og foodservice-erhvervet 

- Madprofessionelle i offentlige og private køkkener  

- Foodservice grossister 

- Kommune, stat, regioner og deres indkøbsansvarlige for bespisning 

- Madprofessionelle uddannelser 

 

Tilbudsgiver skal sætte de mulige, nye målgrupper på agendaen på de indbyggede 

evalueringsworkshops undervejs (se afsnit 4.8), hvor ordregiver sammen med 

interessenter og tilbudsgiver vurderer, om og hvornår i forløbet disse målgrupper 

kobles på det videre kampagneforløb. 

 

Ordregiver forventer, at tilbudsgiver vurderer relevansen af de ovenstående skit-

serede målgrupper til lanceringskampagnen samt de mulige målgrupper for efter-

følgende inddragelse. 

 

 

3.2 Succeskriterier 
 

Ordregiver har nedenstående opstillet krav for målbare succeskriterier for mær-

kets introduktion og forankring på det danske marked fra 2017-2019. 

 

Tilbudsgiver skal med udvikling af lanceringsstrategi, kampagneindsatser samt 

kommunikations- og medieindsatser fra 2017-2019 være med til at sikre, at  

nedenstående mål realiseres. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan tilbudsgivers 

lanceringsstrategi med efterfølgende markedsføringskampagner kan opfylde disse 

succeskriterier. 

 

Mål for 2018  

(efter 3. eller 4. kampagne) 

Succeskriterier 

Kendskabsgrad Min. 40 % 

Kundskabsgrad Min. 20-25 % 

Købsadfærd  

 Kunne du forestille dig at købe dyrevelfærd? 

 Har du købt dyrevelfærdsmærket grisekød? 

 

Min. 40 % 

Min. 15 % 

Forbrugertillid  Min. 60 % 

Markedsandel for mærket i forhold til det danske 

marked for svinekød (detail) 

Niveau-1: min. 15 %  

Niveau-2 + Niveau-3: min. 17 %  

 

Ordregiver vil sideløbende gennemføre YouGov-målinger for mærket omkring 

kendskab, kundskab, forbrugertillid og købsadfærd. Ordregiver og interessenter 

vil sammen vurdere, hvornår og hvor mange YouGov-målinger der skal foretages 

undervejes i perioden.  
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4. Udvikling og levering af materialer  
 

Tilbudsgiver skal løse følgende opgaver i hele perioden: 
 

1. Projektledelse (afsnit 5.2) 

2. Udvikling af kampagnekoncept for lancering af dyrevelfærdsmærket og til 

gennemførelse af fire forbrugerrettede kampagner fra 2017 og frem mod 

2019. Det noteres, at der er option på landsdækkende kampagne 3 og 4. 

3. Udvikling af designramme og -manual (afsnit 4.2) 

4. Udvikling af markedsføringsmaterialer til lanceringskampagnen: Toolbox 

Generelt og Toolbox Detail (afsnit 4.3.1 - 4.3.2) og herunder udarbejdelse 

af faktaark, der præciserer, hvordan toolbox-materialerne skal anvendes 

af de involverede parter (afsnit 4.2) 

5. Løbende tilpasning af de udviklede materialer i Toolbox Generelt og Tool-

box Detail til kampagne 2, 3 og 4 samt udvikling af supplerende materia-

ler til kampagne 2, 3 og 4 (afsnit 4.3.1 - 4.3.2) 

6. Målgruppevalidering af designramme, koncept og materialer (afsnit 4.6) 

7. Produktion af et lille lager af de udviklede materialer (afsnit 4.7) 

8. Option på udvikling af markedsføringsmaterialer (Toolboxes), hvis ordre-

giver beslutter at inddrage ekstra målgrupper; Foodservice/køkkener 

og/eller uddannelser (afsnit 4.3.4 - 4.3.5)  

9. Option på udvikling af markedsføringsmaterialer (Toolboxes), hvis ordre-

giver beslutter at udvide konceptet til andre dyrearter/kødkategorier end 

svin (afsnit 4.3.6) 

10. Evaluering efter hver kampagne mht. målgrupperespons, materialer og 

kampagner i butikker, kommunikationsstrategi og indsatser m.m. (afsnit 

4.8) 

11. Afholde og facilitere en afrapporteringsworkshop efter hver kampagne, 

hvor ordregiver og relevante samarbejdspartnere deltager (afsnit 4.8) 

12. Udvikling af lanceringsstrategi og kommunikations-/mediemix til de fire 

forbrugerrettede kampagner (afsnit 4.4). Det noteres, at der er option på 

landsdækkende kampagne 3 og 4. 

13. Koordinering af kommunikations-/mediemix og PR-indsats med ordre-

givers kommunikationsafdeling (afsnit 2.2) 
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4.1  Økonomisk ramme for hele opgaven i hele perioden 
 

Tilbuddet skal udfærdiges med en fast og endelig pris på maks. DKK 4.800.000 

eksklusiv moms for hele perioden. Tilbuddet skal omfatte alle opgaver i hele  

perioden frem til 2019, herunder optionspakker (som beskrevet i bilag 2), alle 

transportudgifter mv. Projektet finansieres af en finanslovsbevilling med løbende 

udbetalinger i perioden 2016-2019. Derfor bliver projektet løbende faktureret i 

henhold til aktiviteter skitseret i bilag 2.  

 

Af den økonomiske ramme skal minimum DKK 2.900.000 anvendes til medieind-

rykning fordelt på de fire planlagte forbrugerrettede kampagner for perioden.  

 

 

4.2  Designramme, materialer, forbrugerinvolvering  
 
Som beskrevet ønsker ordregiver, at der skabes et koncept, en designramme og 

materialer, som skal være bærende for lanceringskampagnen og de efterfølgende 

kampagner for at skabe og sikre genkendelighed overfor de danske forbrugere, 

således at de opstillede succeskriterier kan realiseres. 

 

Ordregiver har derfor følgende krav til selve udviklingen af designramme, koncept 

og materialer, som tilbudsgiver bedes indtænke og forholde sig til i sit tilbud:  

 

 Tilbudsgiver skal udvikle en overordnet designramme (formater, opsætning, 

skrifttype, farveskala mv.), der fungerer over for alle målgrupper - både de 

primære og sekundære målgrupper i lanceringskampagnen samt de målgrup-

per, som evt. skal inddrages efterfølgende (”optionspakke”). Desuden skal  

materialerne kunne fungere/leve indimellem kampagnerne.  

Designrammen skal understøtte dyrevelfærdsmærkets logo samt budskaber 

og slogan på allerbedste vis. Designrammen skal desuden sikre, at logo og 

budskaber fremmes og skaber tillid til mærket hos alle målgrupper. Design og 

koncept skal virke positivt og spontant tillidsvækkende hos målgrupperne.   

 

 Farver/tone skal være et flot match til det nyudviklede dyrevelfærdslogo og 

slogan samt designmanual. 

 

 Miljø- og Fødevareministeriets logo skal fremstå som tydelig afsender (i højre 

hjørne) på alle relevante materialer for at skabe troværdighed om mærket. 

Tilbudsgiver har ansvaret for at overholde designmanualen for Miljø- og Føde-

vareministeriets logo på alle udviklede elementer. Link til designmanual: 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/MFVM_Designguide

_2016_Final.pdf  

 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/MFVM_Designguide_2016_Final.pdf
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/faelles/Designguide_2016/MFVM_Designguide_2016_Final.pdf
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 Dyrevelfærdslogoet skal naturligvis fremgå tydeligt på alle materialer. Design-

manualen for dyrevelfærdslogoet er under udarbejdelse. 

 

 De tilhørende eksterne partnere til dyrevelfærdsmærket og deres respektive 

virksomhedslogoer samt deres eksisterende mærkelogoer for niveau-2 og  

niveau-3 produkter skal kunne indgå naturligt i udvalgte materialer;  

eksempelvis etiketter, kampagneplakat m.m. (se eksempler fra Nøglehuls-

mærket, bilag 3). Det skal dog præciseres, at Miljø- og Fødevareministeriet  

ikke må kunne pege på salget af ét specifikt produkt frem for et andet, idet 

ministeriet og ministeriets mærker altid skal forholde sig neutralt til markedet. 

Derfor må design/koncept ikke kunne give anledning til en favorisering af et 

specifikt kødprodukt/mærke. 

 

 Tilbudsgiver skal - i samarbejde med ordregiver og interessenter - til hver 

kampagne-toolbox udarbejde faktaark, der nøje præciserer, hvordan toolbox-

materialerne skal anvendes i den forestående kampagne. Tilbudsgiver skal be-

skrive, hvordan denne yder hjælp til partnerne med materialerne til download 

og eventuelt små justeringer/spørgsmål i kampagneperioderne. 

 

 Dyrevelfærd og økologi er i dag tæt forbundet. Det røde Ø-mærke indgår som 

en naturlig del af dyrevelfærdskonceptet i niveau-3. Dog må designramme og 

tone for dyrevelfærdsmærket ikke sammenblandes med det røde Ø og farve-

univers herfra. Det nye design og univers omkring dyrevelfærdsmærket skal 

have sit eget ”nye liv” og tydeligt sætte en ny dagsorden, design og tone. 

 

 Da tidsplanen omfatter kampagnefremstød på forskellige tidspunkter/  

måneder på året, ønsker ordregiver at sikre et designkoncept og materiale-

toolboxes, der kan passe til ”hele året”, eller som er justeret til forår/sommer 

(eksempelvis grill) og november/december (eksempelvis vinter/ jul). Tilbuds-

giver bedes give bedst mulig løsning på denne problemstilling. Under forud-

sætning af en evt. sæsontilpasning må dette ikke kunne svække forbrugernes 

genkendelighed af mærket. 

 

 Aktiv forbruger/målgruppeinvolvering i alle landsdækkende kampagner (via 

detailbutikker og slagterbutikker samt eventuelt køkkener/foodservice m.m.) 

skal implementeres, såfremt det vurderes, at kendskab, kundskab, tillid og 

købsadfærd bedst fremmes hos målgrupperne på grund af dette. Det er  

vigtigt, at forbrugerinvolveringen har fokus på især kundskab om mærket. Til-

budsgiver bedes beskrive bedste kick-off og afslutning/kåring til sådanne initia-

tiver. Her kan der findes inspiration i initiativerne fra Nøglehullet.  
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Ordregiver har følgende indspil/idéer til tilbudsgivers videre refleksion og be-

arbejdning. Tilbudsgiver må meget gerne komme med andre, alternative idé-

er: 

 

- Quiz: stem og vind i en quiz om dyrevelfærdsmærket og dets budskaber/ 

materien.  

- Lanceringskampagne og tre efterfølgende fremstød: forbrugerinvolvering 

på alle budskaber i lanceringskampagnen og dernæst særligt folde et  

enkelt budskab ud i hver af de efterfølgende kampagner. 

- Kåring af bedste niveau-1 produkt / niveau-2 produkt / niveau-3 produkt 

(idé til kampagne 3-4, når der er mange produkter på hylderne). 

- Sjove grise-selfie papfigurer, hvor forbrugerne undervejs i kampagnen 

lægger foto på et socialt medie, og der udtrækkes ”bedste velfærds-

selfie” undervejs med vindergavekort på DKK 500 til dyrevelfærdsmærket 

kød i xx butik.  
 

• Ordregiver har overvejelse om brug af ambassadører for/talsperson(er) af 

kampagnens budskaber til at nå de primære målgrupper; eksempelvis Anne 

Hjernøe fra AnneMad, Sebastian Klein, Mikkel Marshal (Bornholm og Sol over 

Gudhjem) eller lignende folkelig talsperson. Ordregiver ønsker tilbudsgivers 

anbefaling og strategi for dette område. Tilbudsgiver skal inkludere omkost-

ninger for et sådant initiativ i tilbuddet. 

 

 

4.3  Udvikling af informations- og markedsføringsmaterialer i 
forløbet: Toolboxes  

   

Nedenstående beskrives ordregivers krav til de ovenfor beskrevne materialer/ 

toolboxes, der er fundamentet for gennemførelse af lanceringskampagnen og de 

efterfølgende tre kampagner samt partnernes individuelle aktiviteter undervejs 

for dyrevelfærdsmærket. 

 

 

4.3.1 Toolbox Generelt: udvikling af generelle materialer 
 

Ordregiver ønsker følgende materialer udviklet til Toolbox Generelt: 
 

• ”Omslag/mappe” dyrevelfærd (se øko-eksempel, bilag 7). 

• Grafiske elementer til brug på online platforme; fx Facebook og hjemmeside 

(elementer/formater findes i bilag 3-5 for Nøglehulsmærket). 

• Såfremt tilbudsgiver udarbejder et koncept med aktiv forbrugerinvolvering, 

skal tilbudsgiver udvikle de nødvendige moduler til fx quiz, afstemning og lign., 

der kan bruges i forbindelse med kampagnesitet for mærket. Alle interes-

senter skal kunne linke ind til og bruge disse moduler. 
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• Badge, T-shirts, ballon, serviet eller lign. med logo og budskaber. 

• Outdoor deko/wind flags til butik og lign. (”sejl-skilt”). 

• Roll-ups til præsentationer/vindfang (2-3 varianter). 

• Engelsk (tysk, svensk) materiale/information. Tryk/hjemmeside. 

 
Der skal være mulighed for løbende justering og udarbejdelse af relevante, nye 
materialer undervejs i forløbet. Dette skal ske i samarbejde mellem ordregiver og 
tilbudsgiver. 
 

 
4.3.2 Toolbox Detail: udvikling af P.O.S.-materialer til detail 
 

Ordregiver og interessenter ønsker genbrug af allerede eksisterende markeds-

føringsmaterialer fra Nøglehulsmærket, men naturligvis tilpasset nyt logo, design 

og de foreslåede kampagnematerialer. Af vedlagte Nøglehuls-toolbox fremgår 

materialer, formater m.m. (se bilag 3). Ved første opstartsmøde med ordregiver 

faslægger ordregiver og tilbudsgiver de endelige elementer samt formater for 

hvert element, der skal arbejdes med til lanceringskampagnen (kampagne 1). 

Herefter defineres toolbox-materialer løbende i forbindelse med de beskrevne 

evalueringsworkshops (se afsnit 4.8). 

 

Ordregiver har følgende ekstra ønsker til materialer udviklet til Toolbox Detail: 

 

• A4-skilt til køl/frost-disk 

• Særlig køledisk P.O.S. (raile)  

• Info til indkøbsvogn 

• Info til kædernes egne forbruger-apps (fastlægges med interessenter ved  

efterårsmøde 2016) 

• Forslag til sjove grise-/kødskilte i butik; evt. store papskilte med gris med krølle 

på halen 

• A4 medarbejder-info til laminat i personalerum m.m., der nemt forklarer dyre-

velfærdsmærket og konceptet - én for hver kampagne 

• Udvikling af designmanual til, hvordan dyrevelfærdslogoet på kødemballager i 

køl/frost kan placeres set i sammenhæng med alle de eksisterende logoer, 

som der også skal være plads til. Dyrevelfærdslogoet skal desuden kunne 

fremgå direkte på samme etikette, som kædens eget, kommercielle mærke. 

Det mest anvendte format til etiketter er 80x130 cm med bagside. Det er vig-

tigt med så god læsbarhed og synlighed for logoer som muligt. 

• Små skilte til slagterbutikker og in-house slagterafdelinger: Se eksempler fra 

Nøglehullet på Spisesteder (s. 11-12):  

https://www.noeglehulletpaaspisesteder.dk/Documents/Oversigt%20over%20markeds

f%c3%b8ringsmaterialer.pdf 

• Materialer til kædernes nethandel - www.nethandel.dk  

 

https://www.noeglehulletpaaspisesteder.dk/Documents/Oversigt%20over%20markedsf%c3%b8ringsmaterialer.pdf
https://www.noeglehulletpaaspisesteder.dk/Documents/Oversigt%20over%20markedsf%c3%b8ringsmaterialer.pdf
http://www.nethandel.dk/
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Der skal være mulighed for løbende justering og udarbejdelse af relevante, nye 

materialer undervejs i forløbet. Dette skal ske i samarbejde mellem ordregiver og 

tilbudsgiver. 

 

 

4.3.3  Udvikling af toolbox til kommunikation og medieplan 
 

Denne toolbox defineres endeligt mellem ordregiver og tilbudsgiver i forbindelse 

med godkendt kommunikations- og medieplan til de skitserede kampagner  

undervejs. I henhold til afsnit 4.4 vil der være tale om annonceformater til både 

elektroniske og trykte medier samt Outdoor m.m.  

 

 

4.3.4 OPTION - Toolbox Foodservice: udvikling af P.O.S.-materialer til 
foodservice/køkkener 

 

Ordregiver påtænker at tilkoble denne målgruppe undervejs. Målgruppe og evt. 

materialer diskuteres på evalueringsworkshop nummer 1, som tilbudsgiver facili-

terer. Ordregiver henviser som inspiration til bilag 8, som er en toolbox med  

materialer i forhold til den pågældende målgruppe. 

 

Ordregiver forestiller sig for nærværende en toolbox med 6-8 relevante  

elementer. 

 

Der skal være mulighed for løbende justering og udarbejdelse af relevante, nye 

materialer undervejs i forløbet. Dette skal ske i samarbejde mellem ordregiver og 

tilbudsgiver. 

 

 

4.3.5 OPTION - Toolbox Uddannelser: udvikling af P.O.S.-materialer til 
erhvervsuddannelser/detail, foodservice og lign. 

 

Ordregiver påtænker at tilkoble denne målgruppe undervejs. Målgruppe og evt. 

materialer diskuteres på evalueringsworkshop 2 eller 3, som tilbudsgiver facili-

terer.  

 

 

4.3.6  OPTION - Udvidelse til flere kødprodukter/dyrearter 
 

Det politiske opdrag for dyrevelfærdsmærket og finansieringen heraf betyder, at 

dyrevelfærdsmærket og konceptet kan udvides til andre kødprodukter, såsom 

kvæg, får, fjerkræ m.m., undervejs i forløbet, såfremt lanceringsindsatsen for 

mærket lykkes på grisekød, og at salget i butikkerne går som forventet. Derfor 

påtænker ordregiver undervejs i kampagneforløbet at undersøge mulighederne 
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for at udvide konceptet og logo til flere kødprodukter. Det grundlæggende  

kampagnekoncept og den grundlæggende designløsning skal derfor nemt kunne 

udbredes til øvrige kødtyper og i princippet kommunikationsmæssigt lanceres 

med eksempelvis: ”JUBII - nu også dyrevelfærd på oksekød”. Dette kan medføre 

justering af de udviklede materialer, ligesom der kan være behov for udvikling af 

ekstra materialer m.m. Ordregiver kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægge 

endeligt tidspunkt for dette initiativ, hvorfor denne opgave også foreligger som 

en ”optionsmulighed” i bilag 2.  

 
 

4.3.7 Krav til de udviklede materialer/toolboxes 
 

Tilbudsgiver skal, med mindre andet bliver aftalt, levere alle materialer som tryk-

filer med skæremærker, printfil uden skæremærker og indesign-filer. 

 

For nogle af materialerne vil der være behov for, at der udvikles skabeloner 

og/eller en elektronisk version, hvori ordregiver nemt kan redigere i indholdet. 

 

Den overordnede tilgang til materialeudvikling og levering er ”toolbox for dyre-

velfærdsmærket med trykklare filer” indeholdende elementer i definerede forma-

ter, der giver mulighed for individuel størrelsesmæssig tilpasning, og der er klar til 

tryk/anvendelse, som alle parter og interessenter bag dyrevelfærdsmærket 

GRATIS kan tage i brug, trykke og/eller anvende videre i eget regi og brand-

univers. Der vil være tale om fremstilling af flere toolbox-varianter afhængig af 

målgrupper og kampagne-justering undervejs i forløbet. Den/de gratis materiale-

toolbox(es) uploades på Fødevarestyrelsens definerede hjemmeside. Se eksempel 

på toolbox fra Nøglehullets hjemmeside: 

http://altomkost.dk/noeglehullet/materialer/#c33773   
 

 

4.4  Lanceringsstrategi, kommunikation og mediemix 
 

Til udvikling af lanceringsstrategi og kommunikations-/mediemix rundt om de 4 

kampagner har ordregiver i samspil med interessenter defineret følgende krav til 

kommunikationsplan og mediemix, som tilbudsgiver bedes inddrage og vurdere i 

sin kommunikations- samt indrykningsplan: 
   

• Brug af film; én overordnet og små øvrige film, der beskriver de forskellige 

budskaber om dyrevelfærdsmærket til indryk på medier som Youtube, sociale 

medier og i butikker. Filmene produceres af Fødevarestyrelsens Kommunika-

tionsafdeling. 

• Kampagne på de sociale medier som når målgruppen(-erne) via selektering. 

• Annoncekampagne, som rammer målgrupperne via: 

- Landsdækkende aviser 

- Regionale aviser/medier 

http://altomkost.dk/noeglehullet/materialer/#c33773
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- Relevante magasiner såsom DSB Ud&Se 

- S-toget, busser o. lign. 

- Detailhandlens egne medier såsom Kiwi/Kulør 

- Google kampagne/annoncer 

• Outdoor (Clear Channel-samarbejde) 

 

Tilbudsgiver skal give indspil til brug af yderligere relevante kommunikations- og 

mediekanaler, og ordregiver har nedenstående listet en række muligheder til  

inspiration, der ikke er udtømmende. Såfremt tilbudsgiver foreslår udvikling af 

radioprogrammer eller tv-serier, skal tilbudsgiver afdække muligheder for sådan-

ne koncepter samt forventede udgifter hertil.  

 

• Radio 

• Reklamefilm - biograf, tv 

• TV Program om Dyrevelfærd (”a la Frank” eller..) 

• Go-Cards 

• Indgå særlige alliancer 

 

Tilbudsgiver skal kvalificere sin kommunikationsstrategi og -plan/mediemix i for-

hold til især de primære målgrupper og de ønskede succeskriterier (se afsnit 3). 

 

I forbindelse med lanceringskampagnen og de efterfølgende kampagner vil ordre-

giver selv udvikle strategi- og handlingsplan for aktivering af minister i forløbet og 

især ved lancering; eksempelvis ministerevent i én eller flere butikker, besøg hos 

producenter og lign.  

 

 

4.5 Korrektur 
 

Al tekst, grafik og kommunikation forestås af tilbudsgiver, der således kommer 

med oplæg til første korrektur på al kommunikation og tekster på alle materialer 

m.m. i hele perioden. Ordregiver stiller konceptbeskrivelse, faktaark m.m. til rå-

dighed og henviser til hjemmesiden www.fvst.dk.  

 

Tilbudsgiver skal påregne tre korrekturgange på alt materiale og sikre sig endelig 

godkendelse hos ordregiver af alle materialer i henhold til tidsplanen. 

 

 

4.6 Målgruppevalidering 
 

Tilbudsgiver skal før lanceringskampagnen i 2017 gennemføre en valid målgrup-

pe-forbrugertest blandt de primære forbrugermålgrupper skitseret i afsnit 3.1.1 

(dvs. den brede, voksne, danske befolkning (18+) samt især blandt kvinder (30+), 

http://www.fvst.dk/
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børnefamilier og single mænd med børn) - i forhold til designramme, koncept, 

budskaber og udvalgte materialer m.m. Målgruppevalideringen skal tydeligt sikre 

og underbygge høj forbruger/målgruppe ”buy-in” og dermed bekræfte ordre-

giver og parter i lanceringskonceptet samt den videre implementering og mål-

opfyldelse heraf frem mod 2019. Tilbudsgiver tilpasser og justerer alle materialer/ 

toolboxes i henhold til den gennemførte målgruppetest. Såfremt designramme og 

kampagne-slogan justeres meget undervejes, skal tilbudsgiver foretage en pre-

målgruppe-validering igen. 

Såfremt nye målgrupper kobles på, i henhold til optionspakke-mulighederne i  

bilag 2, forestår tilbudsgiver udvikling og validering af materialer og initiativer til 

den/de ny(e) målgruppe(r), eksempelvis igennem fokusgrupper og lign. Tilbuds-

giver skal beskrive strategi for alle forbruger- og målgruppeevalueringer samt 

gennemføre disse undervejs i forløbet.  

 
 

4.7  Materialelager 
 

Tilbudsgiver skal løbende optrykke (typisk op til hver landsdækkende kampagne) 

et lille lager af udvalgte materialer fra de klargjorte toolboxes til ordregiver 

og/eller interessenter. Det vil dreje sig om max 10 forskellige elementer i et oplag 

på 100-500 stk. pr. element. Dette fastlægges efter aftale mellem ordregiver og 

tilbudsgiver. 

 

Tilbudsgiver forestår tryk og levering til Fødevarestyrelsen efter ordregivers be-

stilling eller til anden af ordregiver defineret adresse. 

 

 

4.8  Evaluering undervejs i forløbet 
 

Ordregiver ønsker at sikre sig, at der efter lancering og hver landsdækkende  

kampagne - og som forberedelse til næste kampagnefremstød - indgår en grundig 

evaluering af den nyligt afholdte kampagne med hensyn til mål, målgruppe-

respons, materialer og kampagne i butikker, kommunikationsstrategi og indsatser 

m.m. 

 

Tilbudsgiver skal forestå denne evaluering og indsamle relevante data fra ordre-

giver og interessenter m.fl. senest 14 dage efter afsluttet kampagne, ligesom til-

budsgiver skal afholde og facilitere en afrapporteringsworkshop senest tre uger 

efter hvert kampagnefremstøds afslutning med deltagelse af ordregiver samt alle 

relevante partnere, hvor de indsamlede kampagnedata præsenteres. På dette 

grundlag kan gruppen således vurdere, hvad der virker godt og derfor skal gen-

bruges, ligesom gruppen kan forholde sig til fejl og mindre gode tiltag, der ikke 
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skal gentages i fremtiden, eller som skal justeres. Der kan også her komme nye, 

relevante tiltag på tale.  

 

Hver evalueringsworkshop danner også grundlag for ”kick-off til næste kampag-

ne”, hvor kampagnestrategi og kommunikationspakke m.m. til næste kampagne 

fastlægges/justeres i henhold til tilbudsgivers overordnede lancerings- og kam-

pagnestrategi for hele opgaven. Tilbudsgiver skal også her sætte eventuelle nye 

målgrupper på agendaen (jf. bilag 2 med mulighed for tilkøb af ”optionspakke 

målgrupper”), således at ordregiver og interessenter sammen med tilbudsgiver 

kan vurdere relevans for inddragelse samt komme med indspil til en strategi mål-

rettet den/de nye målgruppe(r). Såfremt ordregiver træffer beslutning om ind-

dragelse af ny(e) målgruppe(r), skal tilbudsgiver efterfølgende udarbejde strategi 

og handlingsplan med tilhørende materialer og toolboxes målrettet den/de ny(e) 

målgruppe(r), således at disse inkluderes succesfuldt i konceptet og i den efter-

følgende kampagne. Ved evalueringsworkshop 2 og 3 vil optionspakken på ud-

videlse af konceptet til flere dyrearter også komme på agendaen; jf. bilag 2. 

 

På baggrund af hver evalueringsworkshop udarbejder tilbudsgiver referat af hele 

workshopdagen med de tilhørende kampagneresultater og dagens beslutninger. 

 

Efter evalueringsworkshoppen tilpasser og klargør tilbudsgiver ny tidsplan samt 

de relevante toolboxes og materialer, som skal være klar til næste kampagne, 

inklusiv evt. ny(e) målgruppe(r). Som skitseret i bilag 2 påregner ordregiver 4 eva-

lueringsworkshops. 

 

 

4.9  Tidsplan og leveranceplan  
 

Tilbudsgiver skal beskrive proces- og tidsplan med milepæle og aktiviteter for hele 

opgaven, men med vægt på 2017 og de skitserede kampagner i dette tidsrum 

(bilag 2). 

 

Ordregiver har følgende indspil til hurtig opstart i 2017 grundet presset timing for 

at kunne nå lanceringskampagne allerede i maj/juni 2017 med detailbutikker 

m.m.: 

 

2017 - Uge 1: Opstartsmøde - dagsorden 
 

• Konceptgennemgang - herunder designlinje 

• Gennemgang og forankring af holdbar proces- og tidsplan for hele 2017 og 

særligt frem til lancering i maj/juni 2017  

• Fastlægge årets møder - også med interessenter  

• Forbrugertest af koncept og materialer m.m.  
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• Fastlæggelse af Toolbox Generel og Toolbox Detail (OBS! Materiale klar til de-

tailkæder og tilbudsaviser i uge 5/6) 

• Kommunikations- og medieplan 

• Evt. 

 

 

4.10  Budget og betalingsplan 
 

Tilbudsgiver skal levere en fast og samlet pris for hele opgaven med opdeling på 

de enkelte delelementer, dvs. de enkelte, landsdækkende kampagner, alle op-

tionspakker samt det totale mediebudget, jf. bilag 2. Desuden skal tilbudsgiver 

udarbejde en betalingsplan i henhold til de aktiviteter, som er beskrevet i bilag 2. 

Betalingsplanen skal indeholde tidspunkter for betaling af vederlag og vederlagets 

størrelse.  

 

Tilbudsgiver vil modtage betaling i rater i henhold til fuldførelse af kampagne-

koncept, jf. bilag 2, og i overensstemmelse med finanslovsbevillingen. 

 

 

4.11  Organisation 
 

Nedenfor er ordregivers projektorganisation. 

 

Projektejer:  

Fødevarestyrelsen 

 

Projektleder overall: 

Poul Ottosen      Tlf. 7227 6673   pouot@fvst.dk  

 

Projektleder Kommunikation: 

Kirsten Hejlskov Jensen   Tlf. 7227 6946   KIHJE@fvst.dk  

 

Projektleder Markedsføring: 

Marianne Dittmann    Tlf. 7227 6685   MADI@fvst.dk  

 

Projektleder Dyrevelfærd: 

Lise Tønner     Tlf. 7227 6642   LTOE@fvst.dk  

 

Projektmedarbejder: 

Rikke Videbæk-Felby    Tlf. 7227 6863   RIVIF@fvst.dk   

 

Projektmedarbejder: 

Camilla Kølby      Tlf. 7227 6843   camko@fvst.dk  

mailto:pouot@fvst.dk
mailto:KIHJE@fvst.dk
mailto:MADI@fvst.dk
mailto:LTOE@fvst.dk
mailto:RIVIF@fvst.dk
mailto:camko@fvst.dk
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4.11.1 Tilbudsgivers projektorganisation 
 

Tilbudsgiver skal beskrive den tilbudte projektorganisation, herunder navn på pro-

jektleder og projektleders anciennitet i virksomheden samt andre medarbejdere, 

der er tilknyttet opgaven, og deres profession, anciennitet samt relevante  

erfaringer fra tidligere jobs. Desuden skal tilbudsgiver præsentere eksempler på 

tilbudsgivers kampagner inden for mærker/brands/koncepter relateret til mad, 

produkter og lign.  

 

Tilbudsgiver skal oplyse, om der benyttes underleverandører, og i givet fald hvor-

dan de er involveret i opgaveløsningen. Eventuelle underleverandørers navn og 

kontaktoplysninger skal oplyses. 
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5. Ordregivers og tilbudsgivers roller 

 

5.1 Ordregivers rolle 
 

• Kvalitetssikrer alle materialer og tekster fra tilbudsgiver i henhold til proces- og 

tidsplan for forløbet. Ordregiver vil ved hver korrekturgang sikre en så præcis 

beskrivelse som muligt af ønskede og forventede justeringer. 

• Ordregiver skal ved afslutning af hver identificeret delproces godkende  

resultatet. 

• Løbende strategisk og taktisk sparring i forløbet. 

• Deltagelse i alle aftalte proces- og statusmøder med tilbudsgiver. 

• Deltagelse i alle statusmøder og workshops med interessenter i henhold til 

proces- og tidsplan. 

• Ad hoc deltagelse i målgruppe-test/kvalificering af materialer m.m. 

• Overordnet kontakt og bindeled til alle interessenter. 

• Vedligeholder al information om dyrevelfærdsmærket og konceptet på 

www.fvst.dk, hvorfra tilbudsgiver kan finde al nødvendig faglig viden. 

 

 

5.2  Tilbudsgivers projektlederrolle 
 
Tilbudsgiver skal, med mindre andet eksplicit er anført, udføre alle opgaver be-

skrevet i dette dokument til den ønskede tidsplan og de ønskede deadlines. 

 

Om tilbudsgivers projektlederrolle har ordregiver følgende ønsker: 

 

• Tilbudsgiver afholder alle løbende proces- og statusmøder. Hvis andet ikke er 

aftalt, afholdes møderne hos Fødevarestyrelsen i Glostrup. Møderne holdes 

ugentligt eller hver 14. dag i kampagneperioder og ellers efter aftale. 

• Tilbudsgiver skal til alle proces- og statusmøder styre agenda, godkendelse af 

kort beslutningsreferat fra seneste møde, proces- og tidsplan (gantt-kort over 

2017-opgaver og tidsplan) samt lave kort beslutningsreferat.  

• Facilitere alle procesmøder med interessenter undervejs (ca. 3-4 årligt) samt 

planlægge og udføre de i afsnit 4.8 omtalte evalueringsworkshops (4 dage i 

forløbet). Efter disse møder udfærdiger tilbudsgiver kort beslutningsreferat. 

• Tilbudsgiver skal i hele forløbet sikre stram tidsplanstyring, således at alle 

deadlines for materialer og kampagneafvikling sikres til fulde. 

• Tilbudsgiver besvarer alle eventuelle forespørgsler fra interessenter bag dyre-

velfærdsmærket på allerbedste vis og yder disse hjælp med eksempelvis  

materialer i toolboxes i kampagneperioder. 

http://www.fvst.dk/
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6.  Tilbudsdokumenter og beskrivelseskrav 
 

Nedenfor er listet de dokumenter, som tilbudsgiver skal inkludere i sit tilbud på 

opgaven på baggrund af kravspecifikationens punkt 1-5: 

 

1. Strategi- og lanceringskoncept for forløbet i henhold til den beskrevne 

tidsplan (bilag 2) og muligheder for udvidelse til andre dyrearter (se afsnit 

4.3.6). 

 

2. Designkoncept for forløbet. Dette illustreres med et par eksempler fra 

Toolbox Generelt og Toolbox Detail (kampagneplakat, folder, skilt til butik 

og designmanual til brug af dyrevelfærdslogo på kødemballage) (se afsnit 

4.2, 4.3.1, 4.3.2). 

 

3. Oplæg om hvordan forbrugerne aktivt involveres i konceptet i de fire 

kampagner (se afsnit 4.2), og herunder oplæg om kick-off og kåring i for-

bindelse med lanceringskampagnen i maj/juni 2017. 

 

4. Kommunikationsstrategi samt oplæg til medieindrykningsplan (se afsnit 

4.4). Tilbudsgiver tager især udgangspunkt i lanceringskampagnen i 2017. 

 

5. Tilbudsgivers forslag til tids- og procesplan for 2017 (se afsnit 4.9). 

 

6. Tilbudsgivers vurdering af kampagnekoncept i forhold til opnåelse af suc-

ceskriterier (se afsnit 3.2). 

 

7. Tilbudsgivers vurdering af brug af talspersoner/ambassadører (se afsnit 

4.2). Omkostningerne herfor skal inkluderes i tilbuddet. 

 

8. Oplæg til målgruppevalidering af designramme, koncept, budskaber og 

udvalgte materialer (se afsnit 4.6), der også inkluderer tilbudsgivers be-

skrivelse af testmodel for en valid målgruppetest i forhold til de primære 

målgrupper skitseret i afsnit 3.1.1. 

 

9. Forslag til dagsprogram for evalueringsworkshop efter hvert kampagne-

fremstød (se afsnit 4.8) samt forslag til hvordan tilbudsgiver vil følge op 

på hver kampagne til brug i evalueringsworkshoppen. 

 

10. Samlet pris og betalingsplan for hele opgaven med opdeling på de enkelte 

delelementer, herunder de enkelte, landsdækkende kampagner, alle op-

tionspakker samt mediebudget (se afsnit 4.10).  

 

11. Tilbudsgivers projektorganisation (se afsnit 4.11.1). 
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7.  Bilagsoversigt 

 

 

• Bilag 1: 

Foreløbigt udkast til dyrevelfærdslogo 

 

• Bilag 2:  

Tidsplan - Lancering og kampagner for mærket 2017-2019 

 

• Bilag 3:  

Eksempel på toolbox - oversigt over markedsføringsmaterialer for Nøglehullet  

 

• Bilag 4:  
Eksempel på toolbox - oversigt over materialer i Nøglehulskampagnen 2014 

 

• Bilag 5:  
Eksempel på toolbox - oversigt over materialer i Nøglehulskampagnen 2015 

 

• Bilag 6:  
Opgavefordeling mellem Fødevarestyrelsens Kommunikationsafdeling og det 
valgte bureau 
 

• Bilag 7:  
Eksempel på omslagsmappe for Økologi 
 

• Bilag 8: 
Eksempel på toolbox til foodservice/køkkener - oversigt over markedsførings-
materiale for Økologi 
 


