
Case: NIBE Stoves

Hur sanna säljdrivande  
faktorer styr marknadsstrategin 
i stort och smått
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NIBE Stoves är marknadsledande inom bras-
värmeprodukter i Europa. Sortimentet omfattar 
bl.a. braskaminer, kassetter och kakelugnar.

Utmaningen
Genom uppköp hade NIBE Stoves sortiment av 
svenska varu märken breddats och omfattade Contura,  
Cronspisen, Handöl och Roslagsspisen. Med detta 
följde ett delvis överlappande produktsortiment.
 För att fokusera produktutvecklings- och 
marknads föringsarbetet övervägdes en samman-
slagning av ett eller flera varumärken i portföljen, 
dock med en så liten image- och marknadsandels-
förlust som möjligt på kort sikt. Frågan var hur 
återförsäljare och konsumenter skulle agera i olika 
konsolideringsscenarier.

Analysen
För att minimera negativa konsekvenser av en even-
tuell varumärkeskonsolidering behövde kundernas 
urvalskriterier analyseras med exakthet. Styrkan 
hos NIBE Stoves olika varu märken kart lades och 
målgruppernas sanna sälj drivande varumärkes-
associationer identifierades genom varumärkes-
undersökningen Pyramid Brand Potential Analysis™.

Analysen visade att av de undersökta varumärkena  
var Contura det absolut starkaste, både inom famil-
jen och på marknaden. Analysen visade också att 
drivkrafterna för val av varumärke är mer emotio-
nella än rationella. Estetiska egenskaper betydde 
mer än produktrelaterade, så som ”hög effekt”.
 Kunderna väljer alltså inte bara en värmekälla, 
de väljer en snygg möbel som det går att elda i.

Principen
I alla förändringsprocesser finns det ”nej-sägare”, 
människor som föredrar att allt är som det brukar 
vara. I Nibes fall fanns risken att dessa nej-sägare 
skulle finnas bland återförsäljare, vilka ägnat en stor 
del av sina liv på att sälja Handöl (det varumärke som 
i första skedet skulle fasas ut). Utgångspunkten för att 
lyckas med varumärkeskonsolideringen var därmed 
att få både den egna personalen och återförsäljare att 
förstå varför Handöl fasas ut och vilka positiva effekter 
det kommer att innebära för alla inblandade.
 Den interna lanseringen är ofta minst lika viktig 
som den externa. Fokus lades på intern införsäljning 
parallellt med att nytt externt material togs fram. 
En extra utmaning i NIBE Stoves fall var att produkt-
sortimentet blev mycket brett, och såväl återförsäljare 
som köpare behövde hjälp att välja rätt kamin.

Lösningen
Baserat på målgruppernas sanna köpmotiv utveckla-
des en ny kommunikations- och designplattform med 
en helt ny tonalitet och argumentation. Stora bilder 
lyfte fram kaminen som en vacker möbel och emo-
tionella rubriker förmedlade en hemtrevlig känsla. 
Vi introducerade också ”eldsynlighetsfaktor” som ett 
nytt urvalsbegrepp. 
 Webben, som är en nyckelkanal under köparnas 
urvalsprocess, fick ett helt nytt utseende med inter-
aktiva funktioner för att underlätta valet och utvärde-
ringen av olika alternativ. 

Resultatet
”Satsningen på Contura som vårt stora 
internationella varumärke har blivit en stor 
marknadsmässig framgång. Vi har med tydlig 
marknadskommunikation stärkt vår totala 
position och framgångsrikt introducerat en rad 
nya produkter under varumärket Contura.”

Catharina Björkman
Marketing Communications Manager, Contura

Hur sanna säljdrivande faktorer styr marknadsstrategin i stort och smått
”Vilket av våra starka varumärken ska vi satsa på?”



Externt material

Pyramid Brand Potential Analysis™

Kartläggning av de sanna köpmotiven på marknaden  
och varu märkesstyrkan hos Nibe Stoves olika varu-
märken, jämfört med huvudkonkurrenternas.

Identitet och kommunikationsplattform
Utveckling av Conturas grafiska identitet och 
kommunikations plattform.

Externt material
Introduktion av Contura till återförsäljare med infor-
mationsblad och till konsumenter med produktma-
terial. Utveckling av webbsidan med bl.a. ”Kamin-
väljaren”där man på ett enkelt och lekfullt sätt 
hittar sin favoritkamin. Kampanjer och försäljnings-
material för nya produkter.

Produktkatalog Annons

Kaminväljaren

Identitet och kommunikationsplattform

Kaminer för varje hem

Kaminer för varje hemIngår i 

Rätt insats för 
plånboken och miljön

• Bästa verkningsgrad
• Enda Svanenmärkta kassetten
• Modern design
• Framtidens förbränningsteknik gör att elden alltid är synlig

Du känner säkert redan till att det är oekonomiskt att elda i öppen spis. 
Så när du väljer kassett, välj den som är ger mest värme för pengarna. 
Välj Contura i5. Det tjänar både du och miljön på.

 www.contura.se
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Kaminer för varje hem



Helsingborg
Box 1026 (Bergaliden 11)
SE-251 10 Helsingborg

Phone: +46 42 38 68 00
Fax: +46 42 38 68 68 

Stockholm
Box 190 (Waterfront Building)
SE-101 23 Stockholm 

info@pyramid.se
www.pyramid.se

Pyramid Communication AB

Alfa Laval
Assa Abloy
Awapatent
Bluetooth
Borgestad Industries
Bostik
Bring
Contura
Diab
Duni
Ecophon 
Enfo
Green Cargo
Gyproc
Haldex

Helsingborgs Hamn
Helsingborg
HemoCue
Hiab
Höganäs AB
JBT Corporation
Kalmar
Lantmännen
Lindab
Maersk
Medius
Midroc
Munkfors
Navetti
Nederman

Norden
Perstorp AB
Posten Norge
Rapid
Ruukki
Rydahls
Saab
Safmarine
Sandvik
SSAB
Stora Enso
Sulzer
Tetra Pak
Valmet
Yara

Sveriges mest 
internationella B2B-byrå 
Vi hjälper företag med ambitioner att utveckla starka varumärken genom 
att skapa uppseendeväckande lönsamma kommunikationslösningar. 
Pyramid har tio år i rad blivit rankad som Sveriges bästa B2B-byrå i 
Årets Byrå. 2014 utsågs Webbyrån Petra till årets digitala byrå i Sverige.

Vi har plats för fler företag som delar våra ambitioner och vill bli globala 
vinnare. Välkommen att träffa oss förutsättningslöst.

 
Några som valt att arbeta med oss är:


