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 AMOKsmykker v/Rikke Rohde, Latinerkvarteret, Aarhus City 
 Designer og billedkunstner.  
 Experimenterende, stilsikkert, design og håndværk. 

 
 



 
 

 Kreativitet og 
Orginalitet 

 Godt produkt 
 Centralt 

beliggende i 
Aarhus midtby. 

 
 Ung og ukendt 

forretning 
 Ingen penge til 

markedsføring 
 Ligger lidt skjult 

 
 Viral video 
 Guerilla 

markedsføring 
 Outdoor 

Happening  
 Sociale netværk 
 

 



      
 
Kommunikationsstøj: 
 
 Forskellige måder at få kundens opmærksomhed på. 

 
 De unges går gennem internettet. 
  
 Vokset op med konventionel markedsføring (Pågående & aggressiv). 
  
 Vant til en enorm kommunikationsstøj, vant til at gennemskue det. 
  
 Nye måder, er gennem VIRAL (nedtonet, skjult) markedsføring, afsenderen går 

tabt i processen.  
 

Viral markedsføring, revolutionerende ny mulighed for kontakt imellem 
producent og forbruger . 



Metode: 
 Viral video på YouTube 
 Landingpage (m. mulighed for ”like” på facebook etc.)  
 Facebook-annonce. 

 
 Outdoor fremstød: 
 Posters - Flyers - Go Cards – Graffiti (lovlig) 
 Happening, ”The crew, fra filmen, on tour”.  
     Der deles flyers ud etc.  
     Interagere med folk, mens der filmes. Alt skal dokumenteres 

og bruges til nye film. 
 
 Modeshows ell. lign. i nærmiljøet. (involvere 

Frontløberne ell. andre kunstmiljøer/ skoler.) 
 
 



 Ide: 
 Afslappet sjov og ballade stemning. Unge piger der bærer kæmpestore 

smykker, der har en feel-good indvirkning på brugeren. En ny dille, en ny 
trend.   

 ”Girl Power”. 
 Dokumentarisk og hverdagsagtigt.  
 Det rapporteres af en udenlands turist, der tilsyneladende er blevet fascineret 

af fænomenet. 
 
 Locations: 
 Frontløberne, Mejlgade. 
 Bisbetorv v. Aarhus Teater 
 Badstuegade/ Latinerkvarteret 
 
 Afsender:  
 En udenlands turist/sekundært er det AMOK smykker (diskret). 

 
 Modtager:  
 De unger piger, deres kærester og videre spredning gennem deres netværk. 
 Amok smykkers kundekreds og Rikkes kunstnernetværk. 
  
 



 
 

 Piger/kvinder 12-
24 år. 

 Kreative og lidt 
skøre-skæve typer. 

 Rutinerede net og  
iphone brugere. 

 Følger med i hvad 
der sker på 
facebook/ YouTube. 

 Selvbevidste og 
cool. 

 Vil gerne være en 
personlighed. 

 Penge mellem 
hænderne. 

  



 
 

 
 

 
 18 åe,Trendsætter. Synlig, mange venner. (Blogger) 
 Hun er med i videoen af interesse.  
 AMOK smykker får del i hendes livsglæde ;o) 
 Målgruppe og afsender smelter sammen.  Gensidighed-

samarbejde. 
 

 



 15 år. 
 8. klasse 
 ”Teen”. 
 Facebook 

fælleskab. 
 Dreven net 

og iphone 
bruger.  

 Twilight 
 Harry Potter 
 Naturen 

 



 
 Emilie 
 Emilie 2 

 Freja 
 Sigri 
 
 



 

 





 Anslag: 
 Emilie, filmens ”hovedperson” kommer gående hen ad gaden. Vi får en fornemmelse af at vi er i byen. 

Street. Dokumentarisk. Vi iagttager hende komme nærmere, lærer hende at kende. 
 Præsentation: 
 Emilie2 præsenterer sig foran teatret og ” cat walker” gennem billedet. 
 Freja og Siri kommer syngende hed ad gaden, med store grin. Afslappethed, et let genkendeligt by 

miljø. Vi kan identificere os med billedet, det kan være mange byer. Men der er noget der skiller sig 
ud: de store farvestrålende smykker.  

 Speak fører os ind i universet og fortæller hvad det er vi skal undre os over. 
 Uddybning: 
 Emilie fortæller sin historie. Hvad det er det drejer sig om for hende. Det antydes at der er en større 

sammenhæng bagved. Der er noget usædvanligt med smykkerne. 
 Det understreges ved Freja og Siri i Frontløbernes gård. Her er det kulissen med flot graffiti, der er 

med til at understrege at det er et kreativt og unikt univers vi er i. 
 Point of no return: 
 Emilie kommer på igen med en kort bemærkning. Aarhus Domkirke i baggrunden i høj sol. Det er 

slået fast at vi er i Aarhus, med nogle skønne piger, i strålende sol. Livet er skønt! 
 Konfliktoptrapning: 
 Vi ser Emilie og Emilie2, sidde på trappen ved siden af AMOK smykker, vi er tæt på ”kilden”.  
 Turisten understreger, at nu må hun altså se hvor smykkerne kommer fra, og hvad det er for noget? 

(Nøjagtig dét vi gerne vil have tilskueren til at gøre). Vi tager skridtet og går ind i butikken! 
 Klimaks:.  
 Her bryder en anden verden frem, understreget af højt larmende musik. Her vises i højt tempo hvad 

det egentlig drejer sig om, nemlig smykkerne. Og vi håber tilskueren kan lide hvad de ser. Hvad de er 
blevet styret hen til. Det er ude af vores hænder! 

 Udtoning: 
 Emilie danser på stenkanten. Hun rammer filmen ind, i introen hvor hun kommer gående, til 

slutningen, hvor hun danser. Hun bringer os op fra butikken og ind i fantasiens verden igen, hvor der 
er dejligt at være.  



 
 Kamera: Canon Legria HF200. 
  
 Filmen er optaget i opløsning 1920 X 1080 og uploadet til YouTube i  
 
       videoformat : H.264 ; billedformat: HDTV 1080p HighQuality (490MB),  
            og/eller  

       videoformat : H.264 ; billedformat: YouTube Widescreen H.D (94 MB.) 

 
 Programmer: Premiere Pro CS5, After Effect CS5, Photoshop CS5, 

Dreamweaver CS5. 

YouTube formater: 
 
•Videoformat: H.264, MPEG-2 eller MPEG-4 foretrækkes 
•Billedformat: oprindeligt billedformat uden widescreenformat (f.eks. 4:3, 16:9) 
•Opløsning: 640x360 (16:9) eller 480x360 (4:3) anbefales 
•Lydformat: MP3 eller AAC foretrækkes 
•Billeder pr. sekund: 30  
•Maksimumlængde: 10 minutter (vi anbefaler 2-3 minutter) 
•Maksimal filstørrelse: 1 GB [1] 

 

[1] http://www.youtube.com/handbook_popup_produce_upload?pcont=bestformats 

http://www.youtube.com/handbook_popup_produce_upload?pcont=bestformats�


 Jeg varetager alle roller 
 Bygge en hurtig relation til de medvirkende 
 Skabe trygge rammer 
 Gode locations 
 Vind & vejr , de ubekendte, improvisation under de givne forhold 
 Billedbeskæring, så nær som muligt, krydret med total & supertotal, hvor 

omgivelserne beskrives. 
 Smykkescenen, hurtige klip. Inspireret af subliminalteknikken.  
 



 
 Håndholdt 

kamera. 
 

 Billedbeskæring: 
 Fra halvtotal til 

nær. 
 Fra total til nær. 

 
 Zoom in/out            

i forløbet, så det 
kommer til at se 
naturligt ud. 
 

 Interviews, så 
det virker 
naturligt og 
kommer fra 
hjertet. 
 





 
 Overgang med overlay og fade in/out. 
 Retning fra venstre til højre. 
 Forsvindingspunkt og komme til syne punkt, midt i billedet. 
 Scenen filmet over to gange, fra to vinkler. 
 Frøperspektiv- normalperspektiv. 
 Halvtotal- total (supertotal) 
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 Carzy Girls, have more fun: www.kalsboell.dk/amokvideo/      
 http://youtu.be/RDSkKsSrdDQ 
 
 Film inspiration: 
 Jazucci Gals: http://www.jacuzzigals.com/ 
 Rover: http://youtu.be/Gkmj5aiLM5g 
 Diesel Kick ass: http://youtu.be/0ljPuSfPbSw 
 Tiffanies: http://youtu.be/N-BUYaXWfoE 
 Seagull stole GoPro: http://youtu.be/rIu5B3Fsstg 
 Mexico Pointy Boots: http://youtu.be/CEiMA3QtYWc 
 Shit New age girls say: http://youtu.be/iOavbyDKSi0 

 
 Kommunikation: 
 The world of social media, VideoInfographs.com: http://youtu.be/H61WvxOm1AM 
 Markedskommunikation: 

http://markedskommunikation.systime.dk/fileadmin/filer/pdf/neuromarketing.pdf 
 Berg marketing: http://www.berg-marketing.dk/positionering.htm#pos_tool  
 Systime: http://kommunikationita.systime.dk/index.php?id=205 
  
 Lignende markeder, smykker: 
 http://www.scrouples.dk/ 
 http://www.umas.dk/group.asp?group=106 
 www.spinningjewelry.com 
 www.shopfriiscompany.com 
 http://www.pandora.net/da-dk 

 
 Interesser: 
 http://www.viunge.dk/Mode/Street%20Style.aspx 
 http://isa-tankestreg.blogspot.com/ 
 http://team-twilight.com/  
 https://www.facebook.com/teamtwilight?sk=info 
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