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Culture Segment: FRIGØRELSE

FRIGØRELSE

Fang deres opmærksomhed
Når det kommer til Frigørelsessegmentet skal du antage, at du kun har én chance for at fange deres opmærksomhed. 
Læg alle salgsargumenter frem på én gang og giv mere end én god grund til at tage afsted. Servér det hele med en klar 
og bestemt opfordring til at komme ud af vagten. Sørg for, at de ved det, hvis begivenheden kun finder sted denne 
uge.

Fremhæv flere fordele - måske kan en underholdningsaktivitet til børnene give en mulighed for at indhente noget af 
det forsømte med gamle venner (og deres børn vil sikkert også kunne lide det).

Kommunikationen bør fokusere på:
• Blåstempling gennem kendte brands
• En pakkeløsning med oplevelser - serveret på et sølvfad, let at forbruge
• Særlige tilbud og rabatkoder

Her finder du dem
• Online informationskilder er et nyttigt værktøj.
• Gennemsnitligt engagement på sociale medier.
• Det er vitalt, at din opfordring til et besøg fremstår problemfrit, at det er hurtigt at forstå, og at det er en begivenhed, 

man absolut ikke må gå glip af.
• Du bør sikre en reservation fra denne tidsfattige gruppe, før de taler sig selv fra idéen
• Presse- og radio/tv-dækning er mindre effektivt end ved de fleste andre segmenter.

Relationsopbygning
Frigørelsessegmentet er ofte ikke villige til at støtte kunst og kulturelle institutioner, og det er usandsynligt, at de finder 
tid til at få mest muligt ud af de økonomiske fordele ved et medlemskab. For dem handler det mere om effektive 
transaktioner end om at blive en nær allieret.

Top tip: Frigørelsessegmentet er formentlig 
ikke det mest oplagte førstevalg, når du skal 
bygge en fast base af støtter. Ordninger, der 
belønner tilbagevendende besøg og samtidig 
tilbyder et udvidet udvalg af serviceydelser (à 
la en receptionists rolle), kan give dig et 
forspring og mindske dette segments 
betænkeligheder ved at planlægge et besøg.

Og hvis de ikke allerede deltager?
De skal mindes om, hvad de går glip af, og at deres dyrebare tid bruges fornuftigt sammen med andre til 
kulturelle aktiviteter. De skal være helt sikre på, at investeringen med tiden vil blive belønnet med en 
fantastisk oplevelse, og at alle deres behov imødekommes. Positive oplevelser vil til gengæld vække deres 
appetit og tilskynde dem til at være mere eventyrlystne. Effektive, gennemsigtige og enkle 
bookingprocesser, gode faciliteter og garanteret levering af det, der er lovet, vil hjælpe med at opildne 
denne tidsfattige gruppe.

Frigørelsessegmentet er på udkig efter en flugt fra 
deres stressede hverdag. De kan føle sig en smule 
under belejring, og at de presses fra flere sider med 
modstridende krav på deres tid. For nogle er disse 
konflikter virkelige nok, men ofte befinder 
Frigørelsessegmentet sig mere i en sindstilstand. 

Det er følelsen af at være ’tidsfattig’ - snarere 
end den faktiske kendsgerning af ikke at have tid.

Mest tilbøjelig til at sige: 
"Vi burde gøre dette oftere".

Mindst tilbøjelige til at sige:
”Der er masser af tid”

”At komme væk fra min 
hverdag og føle mig 
speciel for en enkelt 
aften.”
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SCENEKUNSTBRUG

Mindst 3 gange Sæsonkort Teater i udland Scenekunst-
typer

36%

HOLDNINGER TIL SCENEKUNST

56% 63%

Teatre er
vigtige

Stof til
eftertanke

At få en
sanseoplevelse

Vil ikke se 
teater oftere

23% 31% 24% 31% 12% 11%

OPLEVELSER

57% 66%

+3 oplevelser Biograf Museum Natur

58% 59% 33% 44% 53% 67%

INFORMATION

14% 21% 21% 24% 29% 34% 36% 37%

15% 20% 19% 24% 21% 21% 8% 12%

55%

13%

Har set teater 
seneste 12 måneder

Demografi
Frigørelsessegmentet er sammen med Underholdningssegmentet det yngste 
segment (medianalder 40 år). Den største aldersgruppe er 25-34 år (24%). 
Deres generelle uddannelsesniveau er lavere end fx Essens- og 
Tilkendegivelsessegmenterne, men dog højere end Underholdningssegmentet. 
9% af personerne i segmentet har en grundskoleuddannelse, 38% har en 
ungdomsuddannelse, og 17% har en lang videregående uddannelse.

Frigørelsessegmentet har den laveste andel af personer med en 
husstandsindkomst over ½ mio. kroner om året (37%). De bor oftere i 
bykommuner (76%).

Scenekunstvaner
Lidt over halvdelen af segmentet (55%) har set teater de seneste 12 måneder. 
Blandt disse er musicals og skuespil de mest populære genrer. 18% har set 
musicals, og det er ligeledes også 18%, der har set skuespil.

77% af segmentet har set teater som barn.

Anmeldelser Hjemmesider FacebookAnbefalinger
fra venner

Jeg kommer egentligt alt for 
sjældent i teatret. Det er
nok fordi jeg anser det at gå
i teatret som en social ting, 
og jeg selv og alle andre
har så travlt…

”
Størrelse af 

Culture Segment


