Nu vil Elgiganten prøve at bringe spænding og glæde ved VAR-kendelser, fortæller marketingchef, Jimmi Frederiksen fra
Elgiganten.
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Elgiganten afprøver VAR: Nu kan du spare
tusindvis af kroner
Mange fans af engelsk fodbold har et lidt anstrengt forhold til de såkaldte
VAR-kendelser. Det vil Elgiganten nu prøve at gøre noget ved.
Mange fodbold-seere har en stærk holdning til VAR - videokendelserne i
engelsk fodbold, som mange mener standser flowet i spillet og måske har en
tendens til at gøre spillet mindre spændende.
Nu vil Elgiganten prøve at bringe spænding og glæde ved VAR-kendelser,

fortæller marketingchef, Jimmi Frederiksen fra Elgiganten.
”Mange fodboldfans er måske lidt trætte af VAR, fordi det kan give lange
pauser i spillet, og nogle mener også, at det ødelægger lidt af spændingen. I
Elgiganten vil vi nu prøve at genindføre spændingen ved VAR, så man rent
faktisk sidder og håber på en sådan kendelse – fremfor det modsatte. Om det
lykkes ved vi ikke, men det er forsøget værd,” siger Jimmi Frederiksen.
VAR-kampagnen lanceres i aftenens engelske topkamp mellem Manchester
og Liverpool.
Helt konkret fungerer det sådan, at rabatten afhænger af, hvornår i kampen
dommeren kalder VAR.
Laver dommeren VAR-tegnet i første halvlegs 25. minut får man 25% rabat.
Sker det i anden halvlegs 40. minut får man 40% rabat. Eventuel tillægstid
tæller med, så der maksimalt kan opnås en rabat på 50%.
Også administrerende direktør i Elgiganten, Peder Stedal, er begejstret for
det nye digitale tiltag. Han fortæller, at den slags live-kampagner, der tager
afsæt i aktuelle begivenheder, ikke er helt nye for Elgiganten. Sidste år blev
der nemlig afviklet en lignende kampagne med udgangspunkt i det store
esports-event Blast Pro Series i København. Netop den kampagne er
nu blevet shortlistet til en Creative Circle Award 2020.
”Jeg ser «The VAR Discount» som en af de mange nye digitale muligheder,
der kommer med udviklingen i denne tid. Kampagnen bevæger sig i realtid
og med en meget stærk relevans, og for os er det helt naturligt at tappe ind i
denne verden, da vi hvert år hjælper tusindvis af danskere med at finde TV’et
til de helt store sportsøjeblikke,” siger Peder Stedal, adm. direktør i
Elgiganten og fortsætter:
”Vi kan se, at vores kunder sætter pris på den slags kampagner, der griber
tingene lidt anderledes an og har et element af uforudsigelighed og
overraskelse. Kombinationen af at give folk ekstra spænding og et godt tilbud
kan vi se, at rigtig mange er glade for,” siger Peder Stedal, adm. direktør i
Elgiganten.
Læs mere om kampagnen her: Elgiganten VAR discount

Elgiganten er Danmarks førende varehuskæde indenfor mærkevare-produkter
i hjemme-elektronik og hårde/hvidevarer. Elgiganten blev etableret i
Danmark i 1996 og har i dag over 2.300 medarbejdere fordelt på 38 varehuse
landet over samt en af landets største internetbutikker på Elgiganten.dk.
Elgiganten A/S omsatte i regnskabsåret 2018/19 for i alt 6,2 milliarder
danske kroner. Elgiganten A/S indgår i Elkjøp Nordic-koncernen, der i
regnskabsåret 2018/19 omsatte for 38,3 milliarder norske kroner.
Der er i Norden i alt 425 varehuse og ca. 10.000 medarbejdere. Alle nordiske
varehuse forsynes fra det over 100.000 kvm store centrallager i Jönköping,
Sverige. Elkjøp-koncernen ejes af britiske Dixons Carphone.
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