
* Science Fiction Bokhandeln.!



Bakgrund	  
•  Science Fiction Bokhandeln i Göteborg skulle 

flytta till nya lokaler.  
•  Sortimentet består av litteratur inom SF, 

fantasy och skräck samt dito spel, filmer och 
prylar.  

•  95 % av sortimentet är engelskspråkigt. 
•  Vi måste flörta med de riktiga fansen, men 

ändå nå de som har ett mer perifert intresse. 



Trafikreklam!

För att nå den bredare kretsen. 



“ One store to rule them all!”
 Nu på Kungsgatan 19.

Kommentar:!
Den mest publika enheten, anspelar såklart på Sagan om ringen och 
Gollum. 



“ Don’t panic. New store now open.”
 Nu på Kungsgatan 19. (Inte 42, tyvärr.)

Kommentar:!
Från Liftarens guide till galaxen, som alla SF-intresserade känner till. 
Särskilt fraserna ”Don´t panic” och siffran 42. 



“ Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu  
 Kungsgatan 19 wgah’nagl fhtagn.”

Kommentar:!
”In his house at R'lyeh, dead Cthulhu waits dreaming.” Alla riktiga 
skräckfans känner till Cthulhu av H.P. Lovecraft. 



Onlinekampanj via crossmedia.!

För att nå de riktiga fansen. 



Inbjudan	  	  
Ett personaliserat mail till 5 500 
mottagare. 

Öppningsfrekvens ca 45 %. 

Anspelar på fienderna i Star Trek; The 
Borg och deras favorituttryck; 
”Resistance is futile”. 



Påminnelse	  mail	  
Till de som inte öppnat inbjudan. 

Travesterar ett citat från Sagan om 
ringen. 



Personlig	  landningssida	  	  
Presentation av evenemanget. 

Möjlighet att dela med vänner  via 
personaliserat mail eller Twitter, 
Facebook, LinkedIn etc. 

Möjlighet att prenumerera på tryckt 
kundtidning eller nyhetsbrev via mail. 

Möjlighet att anmäla deltagande  vid 
invigningen. 

600 föranmälde sig. 

Inspiration från Dr Who, den 
kultigaste av kultiga TV-serier. 



Tipsa en kompis.	  
Formulär för att kunna skicka 
personlig inbjudan till en kompis. 

Sass= känner, har tagit en öl med/haft 
sex med. 

Frood = verkligt cool snubbe/tjej/
person/varelse. 

Knows where his towel is = stabil, 
pålitlig i alla väder. 

Enligt Liftarens guide till galaxen. 

So, Jonas you sass 
a frood who really 
knows where his 
towel is.

Tipsa en kompis!
Fylla i formuläret och få med de på öppningshelgen.

Frood’s name

Frood’s e-mail

Frood´s communicator (use mobile phone for primitive species)

TIPSA!
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Parad på invigningsdagen!

Lördag 25:e maj (International Geek 
Pride och World Towel Day). 















Resultat	  
•  På fredagen köade 100 personer inför 

öppningen kl 10 på morgonen. 
•  Över 500 personer deltog i lördagens parad 

från den gamla butiken till den nya. 
•  Lördagen hade den näst största dagskassan 

sedan starten 2001. 
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