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Question: How does the message from companies reach out to the customers in a 

advertisingfilled community? 

 

Purpose: To examine how the companies should use marketing to attract attention 

in a fast developed community and in that way reach the customers.  

  

Theoretical framework: The theory describes the media develop and the effective parts of 

different media channels. How the media noice looks today and how the 

customers choose with emotion and needs.  

 

Methodology: We used a deductive approach as a starting point and after that study five 

different companies in border of media, advertising and event. 

 

Empirical framework: Based on theory have we study five companies, Starcom, Picnic 

kommunikation AB, Klassons Mediabyrå, 7billion and Hansens. All 

companies are in the border of media, advertising and event. 

 

Conclusions: The most important of our study of marketing is to proceed from the 

potential customers needs because the advertising is very individual. To 

catch the customers attention is new, fast and effective communication 

channels very important. When it comes to internet, blogs and different 

kinds of events is the layout an important tool. The new trend of 

advertising is bold almost provoced that gives attention.  
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Problemformulering: Hur når man som företagare ut till konsumenterna med sina budskap i ett 

reklamfyllt samhälle?  

 

Syfte:  Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag borde använda 

marknadsföring för att väcka uppmärksamhet i ett snabbt utvecklande 

reklamfyllt samhälle och på så sätt nå konsumenterna.  

  

Teoretiskt perspektiv: Teorin beskriver medieutvecklingen och de olika mediekanalernas 

effektiva sidor. Den beskriver även hur mediebruset ser ut idag och hur 

konsumenter väljer med både emotion och behov som grund.

  

Metod: Vi valde att använda oss av en deduktiv ansats och med detta som 

utgångspunkt studera fem olika fallföretag som alla arbetar med media, 

reklam och event.  

 

Empiriskt perspektiv: Med teorin som grund att vi studerat fem olika företag, Starcom, Picnic 

kommunikation AB, Klassons Mediabyrå, 7billion och Hansens. Alla 

företag är verksamma inom området för media, reklam och event.  

 

Slutsats: Studien visar att det viktigaste för all marknadsföring är att utgå från de 

potentiella kundernas behov då reklam är och kommer förbli väldigt 

individuell. För att fånga målgruppens uppmärksamhet är nya, snabba 

och smidiga kommunikationskanaler viktigast. Det gäller internet, 



bloggar framförallt, och olika typer av evenemang. Utformningen av 

reklamen är också ett viktigt verktyg och trenden just nu är vågad och 

provocerande reklam som ger uppmärksamhet.  

 


