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1) Besla•iv mycket kortl (allt från ca 5 ord— max 10 rader) följande:

a) Vad är den centrala skillnaden mellan pulserande reklam och flighting

(angående medieallokering) (2 p.)
b) OTS (gäller media) (2 p.)
c) Subliminal perception (2 p.)
d) Clutter (gäller media) (2 p.)
e) Image heritage (2 p.)

2) Redogör utförligt för krishantering. Diskutera allmänt om crisis management, men

även om t.ex. orsaker, olika strategier för bemötande och vad man ska vara beredd

på att bemöta etc. (10 p.)

Besvara ANTINGEN 3a ELLER 3b (om du besvarar båda frågorna bedöms endast den

sämre frågan med max 5 p)

3a) Jämförreklam i dagstidningar och tv. Redogör utförligt för2 båda typerna.

Diskutera egenskaper, behandla positiva och negativa drag för dessa medier,
relatera vid behov till andra medier/metoder, ge exempel etc. (10 p.)

eller

3b) Diskutera3 följande artikel: Finne & Grönroos (2016) — " Communication-in-use:
Customer-integrated marketing communication ". Vad handlar den om? Vad
betyder nyckelbegreppet? Hur skiljer det sig från traditionell IMC-litteratur (rita
en matris över IMC-litteraturen)? Vad är closed sources? Vad innebär ett
värdesynsätt i stället för ett traditionellt budskapssynsätt? Var kan vi hitta nya
touchpoints då vi tillämpar open source-synsättet? Vad innebär detta för
företagsledningen? Sammanfatta det centralaste i artikeln (10 p.)

Lycka till!

1 "Mycket kort" betyder oftast svar på 1-2 rader (långa svar, över 5 rader, ger minuspoäng). Besvara dem i
ordningsföljd (a-e), lämna tomt om du inte kan.

2 "Redogör utförligtFP' (gäller fråga 2 och 3) innebär ett långt och utförligt svar. Kom ihåg inledning
och avslutning. Presentera de centrala begreppen, figurer eller formler. Förklara deras innebörd och
diskutera dem. Ge exempel. Har koncepten la•itiserats? Etc. Strukturera! !

3 "Diskutera" i detta fall innebär att man 1) visar att man känner till innehållet och argumenteringen i
artikeln, 2) har egna synpunkter på olika aspekter av artikeln och kan diskutera dem på ett strukturerat
sätt.

Se till att det åtminstone finns en 3 rutor bred marginal på varje sida. Lämna ett ca 5 rutors mellanrum
mellan frågorna (gäller dock inte a-e i fråga 1 där en ruta är tillräckligt).

Sträcka under de ca 10 viktigaste nyckelbegreppen i fråga 2 & 3 (OBS! Var noga — inte mera än ca 10
understreckade ord/fråga!)

SKRIV TYDLIGT och STRUKTURERA SVARET ORDENTLIGT! Tänk på vad du lärt dig om t.ex.
motivationstillstånd även kan tillämpas i praktiken på handstil, lärare, och förståelse.


