
Utvecklingsplan	2015-2017	för	
Metropolbiografen	i	Eksjö	
	
Målsättning:	
Föreningen har till ändamål att driva biografen Metropol i Eksjö, Eksjö Kommun. Genom att 
driva biografen skall föreningen utveckla den lokala biografkulturen och göra biografen till en 
social och kulturell samlingspunkt samt verka för att ett brett filmutbud når en stor publik. 

Mätbara	publikmål:	
 

• Att öka publiksiffrorna: 
Vi vill se till att vårt publikmål ökar igen. De sista tre åren har vi haft en nedåtgående 
trend i besöksfrekvens:  
 
2010: 13759 besök 
2011 : 13093 besök  
2012 : 11957 besök 
2013: 10847 besök  
2014: 10487 besök 
 
Mål: att under tre års tid öka till 14.000 besökare per år. 
 
För att lyckas med detta måste vi ha en bra standard på vår tekniska utrustning. Vi har 
nu nytt förstklassigt ljud, ny bioduk, ny hörslinga och satsar mycket på att göra 
biobesöket till en upplevelse. 
Det skall vara lika bra eller bättre att se film på bio än hemma! Vi tror fortfarande att 
”Film är bäst på bio”. Genom att uppgradera vår projektor till senaste standarden 
kommer vi att öka dragkraften att se film på bion samt framtidssäkra vår biograf. 

Marknadsplan:	
• Produkt : Vår produkt är en upplevelse där kvalité och bra värdskap är ledord. 

Upplevelsen är lika viktig vare sig det är ett biobesök, en Live sändning eller ett 
föredrag. 

• Plats : Metropolbiografen är placerad mitt i Eksjö Centrum, precis vid torget. Vår 
slogan belyser detta : ”3D-bio med klassisk atmosfär i hjärtat av Eksjö”. Vi kan 
fortfarande höja medvetenheten hos turister och företag att vi finns och vad vi 
erbjuder. Detta skall vi göra genom att samarbeta mer med turistbyrån, 
campingplatser, näringslivet och andra aktörer som jobbar mycket med turism och 
företag. 

• Pris : Vi vill höja priset på biobiljetter i samband med att vi höjer kvalitén på vår 
tekniska utrustning. Vi tror att om vi har toppkvalité och gör besöket till en bra 
upplevelse är besökarna beredda att betala lite extra. Vi skall införa öppet medlemskap 
i föreningen, och de som är medlemmar får rabatt på biobiljetterna. Detta är vårt sätt 
att binda besökarna till sin lokala biograf och genom att ge dem rabatt så visar vi vår 
uppskattning på att de är lojala din lokala biograf. 



• Påverkan: Vi skall använda oss av moderna och klassiska medier för att nå vår publik. 
Vi skall fortsätta att ha tidningsannonser, sätta upp affischer på strategiska platser 
samt göra ett par utskick med direktreklam per år. Utöver de klassiska kanalerna skall 
vi använda oss av Butiks TV, mailutskick, sociala medier, hemsidan och 
samarbetspartners för att göra reklam för bion. 

 

Verksamhetsbudget:	
I budgeten för 2014 försöker vi få ett positivt resultat. Detta överskott är tänkt att sparas till 
framtida investeringar. Det kommer alltså bli en del av vår egen insats för den digitala 
projektionsutrustningen. Även budgeten för 2015 kommer att visa ett positivt resultat av 
samma anledning. Denna eventuella vinst kommer att sparas tillsammans med tidigare års 
vinster för att användas vid avskrivningar. Eksjö Kommun kommer att vara medfinansiärer 
och bidra med minst 50 000 kronor. 
Vi har varit med i ett marknadsföringsprojekt under 2014 där vi lärde oss mer om 
marknadsföring i olika kanaler. Dessa lärdomar tar vi med oss under kommande åren och har 
därför ökat posten marknadsföring i vår budget. Genom marknadsföring hoppas vi kunna 
synliggöra oss mer och locka ny publik samt får nuvarande publik att besöka oss oftare. 
Vi satsar på att utveckla samarbetet med näringslivet, kommunen och andra föreningar och 
erbjuder dem att visa filmer för alla sina anställda. Slutna visningar ger oss fler intäkter och 
företagen kan själva välja film som de vill visa. Ett annat sätt att nå ut och skapa fler intäkter 
är genom att sälja reklamplats på duken. Detta är ett projekt som vi påbörjat och som vi 
försöker utveckla. Att sälja in dessa tjänster kostar oss främst tid och på sikt vore det bra om 
bion fick fler besökare eftersom vi då kan avlöna en del av de som jobbar ideellt för oss. 
 

Målgruppsanalys:	
• Idag är det barnfamiljer och många äldre som går på bio. På våra Livesändningar är 

det övervägande äldre människor. 
Vi vill i framtiden att de yngre människorna skall hitta tillbaks till bion och där tror vi 
att tekniken, kvalitén och upplevelsen har en stor inverkan. 

• Det är idag större andel kvinnor än män som går på bio bland de äldre. 
• Socialt/kulturellt har vi inte sett någon målgrupp som är större än någon annan. 

Strategi	för	programsättning	och	marknadsföring:	
• Vi har idag ett väldigt brett utbud med: knattebio, Bio Kontrast (kvalitetsfilm), 

Livesändningar (Opera, musikaler, shower) och eftermiddagsfilm utöver ordinarie 
biovisningar av nya filmer. Vi når ut till den publiken genom ett brett kontaktnät och 
tidningsannonser samt reklamutskick. Vi satsar på att bredda vårt kontaktnät för att nå 
fler besökare till dessa mer riktade satsningar i vårt programutbud. 
För att få publiken att komma tillbaks till våra ordinarie biofilmer skall vi satsa på 
reklam i Butiks TV, sociala medier, mailutskick, app till mobiltelefon, reklam hos 
samarbetspartners (restauranger, pubar, hotellet). Vi måste synas i de medier och på de 
platser där ungdomarna befinner sig. Vi skall också förändra entrén så att den blir mer 
ändamålsenlig och tilltalande. Självplock av godis, värmeskåp för popcorn och bättre 
service. 

• Genom att koncentrera kvalitetsfilm till Bio kontrast skall vi ändra och visa mer 
kommersiell film på våra övriga visningsdagar. Vi tror att denna ändring kommer att 



locka fler ungdomar att komma till bion. Vi skall också testa att visa TV Serier som 
har premiär på bio före TV samt se över om vi skall pröva  

• Våra Livesändningar skall vi fortsätta med och där är det kvalité som drar publik. Vi 
frågar alla besökare vart de kommer ifrån, och varför de kommer till Metropol. Det är 
väldigt tydligt att bra ljud, bra bild och ett bra värdskap med tilltugg, vin eller annan 
dryck i pausen är det som gör att besökarna kommer till oss. 

Plan	för	samarbeten	med	privata,	ideella	och	offentliga	aktörer:	
• Vi skall söka nya marknader. Hyra ut bion som konferenslokal. Vi har möjlighet till 

videokonferens. 
• Locka publik från grannkommunerna som inte har samma utbud och kvalité som vi 

har. 
• Hyra ut till företag T.ex. exklusiva förhandsvisningar av filmer. 
• Samarbeta med fler organisationer/företag i kommen. Starta samarbete med 

biblioteket gällande knattefilmerna. Samarbeta med lokala restauranger och skapa ett 
värdeerbjudande med mat/dryck + bio. Utöka samarbetet med KY-utbildningen som 
redan idag hyr bion ett antal gånger per år. 

Tidplan:	
• 2015 skall vi fokusera på ändrad programsättning, se över biljettpriser, samt ändra om 

i entrén för att öka merförsäljningen. Vi skall i samband med förändringarna se över 
godispriset och eventuellt höja detta för att öka intäkterna ytterligare. Införskaffning 
av värmeskåp för popcorn kommer och att genomföras. 

• 2016 fokuserar vi på att öka uthyrning till företag samt samarbete med restauranger 
• 2017 fokuserar vi på att öka reklamintäkter 

Ansvar	–	genomförande:	
• Det är styrelsen som ansvarar för att planen genomförs. 

 


