
Fremtiden 
ser lys ut

På kort og 
lang sikt
Hvordan skaper du 
langsiktig effekt av  
tilbudsannonsering  
i kundeaviser?

Det mener Pelle Stensson i medie- 
byrået Carat. Han ser store muligheter 
i det turbulente reklamemarkedet  
– så lenge man har god innsikt om 
forbrukerne. 

LES OGSÅ      Intersport: Opptur for kundeavis     ShopGun: Populær shopping-app      Fretex: Holder på magasinet

år
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Smart dekning
Folks medie- og handlevaner endrer 
seg og markedsførere utfordres i å 
tenke raskere og jobbe smartere for  
å treffe målgruppene.

Selv om nye kanaler får mye opp-
merksomhet er det ikke slik at alt 
nytt er bra, eller at alt tradisjonelt er 
dårlig. En gjennomtenkt kombinasjon 
av markedstiltak basert på tydelige 
mål, solid målgruppeinnsikt, kreative 
ideer og effektdokumentasjon vil all-
tid være en vinneroppskrift. Det kan 
innebære bruk av både tradisjonelle 
og nyere virkemidler – hver for seg 
eller i kombinasjon. 

Muligheter innen segmentering  
og scoring gir bedre grunnlag for  
å velge markedstiltak som gir  
presisjon og effekt. Markedstiltak 
som har en objektiv tilnærming til 
kanaler og medier, med fokus på å 
nå målgruppene til riktig tid med rett 
budskap. Samtidig som raske salg gir 
kroner i kassa, ønsker annonsørene  
å bygge seg store og viktige i kunde-
nes hoder. Da må man evne å tenke 
kortsiktig og langsiktig på en gang. 
Man bør tenke smart dekning.

Denne utgaven av magasinet  
Dialog inneholder flere saker som 
forhåpentligvis kan gjøre hverdagen 
enklere for markedsførere. Saker  
som blant annet handler om  
smart dekning. 

God lesning!

bring.no/dialogmagasinet
Følg oss på Linkedin

Et magasin fra: Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO. Ansvarlig utgiver: Magne Hertzenberg, magne.hertzenberg@bring.com,  
tlf: +47 913 39 045 Redaktør: Preben Hallén Suphammer, Tlf: +47 958 48 886, preben.suphammer@bring.com Redaksjonssjef: Håvard Jørstad, 
havard.jorstad@posten.no, tlf: +47 957 58 040 Design: Kristin Slotterøy, kristin.slotteroy@posten.no, tlf: +47 413 10 010  
Forsidefoto: Stian Andersen Trykk: RK-Grafisk Opplag: 5 000.
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Vi er stolte av våre medarbeidere som i 369 år  
har trosset vær og vind for å levere post og  
pakker i dette landet. I løpet av disse årene har  
vi gjort oss noen erfaringer. Hvor viktig det er  
for mennesker å leve hvor de vil, er en av dem.  
Hva som kreves av små og store bedrifter og 
hvordan vi kan bidra til at de lykkes, er en annen. 

Vi vet også at det ikke bare handler om å 
levere raskt. Innen 2020 skal vi redusere 
CO₂-utslippet vårt med 40%. Når en har  
fått utdelt natur og luft fra øverste hylle så 
gjelder det å ta vare på det. Se våre egne 
bilder på #rutami – og prøv vår Norgesquiz  
på ingenkjennernorgebedre.no

mariannissimo Endelig shortsvær!

madammuffin Hverdagsbilde 2/5 - postbilen!

onyhus Boligmangel i Uvdal.

dronningrid #Lærdal #Granden #Lærdalsøyri.

haugm Fant ei marihøne!

mikael.marko.johansson Hope u all have a magic Day!

mikael.marko.johansson Lets rock!

lissjevolvoblondie Matleveranse til en kul, gul fugl.

hkristoffersen Sammen med vovsen Theo.

palchrberntsen Mot Oslo igjen med Arild.

lionpus Koselig postkasse.

mikael.marko.johansson Fin dag på jobb.

siljesmasund Kan ikke klage nå…

trinesinstagram Lever for å levere.

sigridlaks Endelig sommerferie!

Ingen  
kjenner 
Norge  
bedre.
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Papir er et unikt kraftig og naturlig kommunikasjonsmedium som går hånd i hånd  
med miljøet. Visste du at nesten 70 % av papiret i Europa samles inn og resirkuleres?  
Faktisk er det et av de materialene som det resirkuleres mest av. I Norge resirkuleres  
hele 80 % av alt papiret som brukes. Det finnes mange myter om bruken av papir,  
blant annet at papirproduksjon bidrar til avskoging. Skogene i Europa vokser stadig  
og er i dag 30 % større enn i 1950. Mesteparten av papiret som produseres er laget av 
gjenvunnet papir, overflødig trevirke fra andre bransjer og trevirke fra nødvendig tynning 
av skog. Dagens fremstilling av papir er hovedsakelig basert på bærekraftige produksjons-
metoder. Dette er godt nytt hvis du liker følelsen som bare trykksaker kan gi deg. 

Vil du se noen overraskende miljøfakta om trykksaker og papir? 
printpower.no/myter- og fakta

Ikke rart at du elsker papir!

86 % tar vanligvis inn reklame/informasjon  
de får i postkassen, og 60 % hevder å se/lese  
det meste av dette.

Kilde: Ipsos MMI nov 2015, undersøkelse  
om befolkningens forhold til reklame.86%

SMÅTT OM STORT

Hjalp flyktninger 
med Fretexposen
I 2014 tok Fretex kontakt med Posten  
for å samarbeide om å gjøre innlevering 
av klær mer tilgjengelig for nordmenn.  
Løsningen ble «Fretexposen» – en plast-
pose for klær som givere kan sende fra 
alle 1400 postkontor eller  Post i Butikk 
i landet, samt via landpostbudene som 
betjener 550 000 husstander. Å sende 
en Fretexpose koster i utgangspunktet 
50 kroner, men da flykingstrømmen til 
Norge tiltok i fjor høst, besluttet Posten  
å gjøre frakten av posen gratis i nesten  
to måneder. Det resulterte i at over  
17 000 poser, med til sammen over  
100 tonn klær, ble sendt i posten for å 
hjelpe flyktningene i denne perioden. 

Vil du donere klær?
Fretexposen kan du kjøpe på Posten 
og i Fretex-butikkene.

Posten og Bring var offisiell leverandør av post- og  
logistikktjenestene til Ungdoms-OL Lillehammer 2016, 
som ble arrangert i februar. Arrangementet er en viktig 
arena for fremtidens idrettsutøvere, og ble arrangert for 
fjerde gang i historien. Under mesterskapet var det over 
1 100 deltagere fra alle verdenshjørner. Posten og Bring 
sikret at utøvernes utstyr var på plass da startskuddene 
gikk, og har sortert og fraktet utstyret tilbake. Posten og 
Bring har også bidratt med rådgiving innen logistikk, slik 
at lekene gikk på skinner.  Før Ungdoms-OL begynte, 
kjørte sjåførlærlinger fra Posten og Bring selve scenen til 
Fakkelturneen gjennom hele Norge. 

Vil du vite mer om tjenestene til Bring?
Se bring.no

Vellykket SMS-innsamling

I januar fikk Røde Kors sammen med FN tilgang til flere beleirede byer i Syria – blant annet Madaya, som ikke hadde  
fått inn nødhjelp siden oktober. Bildene og meldingene fra byen rørte mange. Røde Kors satte i gang en innsamlingsaksjon 
på SMS og i sosiale medier, som i løpet av fem dager resulterte i nærmere ni millioner innsamlede kroner. I tillegg til å sende 
SMS til sine egne relasjoner, kjøpte Røde Kors kalde adresser av Bring Dialog. 

– Ved hjelp av en scoringsmodell som vi hadde utviklet med Bring, kjøpte vi ca. 150 000 segmenterte adresser. Dette 
resulterte i én million innsamlede kroner, noe som er svært bra. Bring gjorde kampanjen svært kostnadseffektiv,og 
bidro sterkt til det gode kampanjeresultatet, sier Nina Elisabeth Larsen, kampanjeansvarlig i Røde Kors. 

Vil du støtte arbeidet? Se rodekors.no

“Even when you are marketing to your entire audience  
or customer base, you are still simply speaking to  
a single human at any given time.” 
Ann Handley

Offisiell OL-leverandør 

Med hjelp fra Bring Dialog samlet Røde Kors inn nødhjelp til beleirede byer i Syria. Foto: Røde Kors
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Dialogkonferansen

I år kommer:
• Levi Strauss
• Disney Interactive
• Maserati
• Carlsberg
• The North Face
• Porsche
• KRUG Champagne
• New York Times
• CNN International
• Apple

Og mange flere. Se program  
på dialogkonferansen.com

20 år med dialogkonferanse
I år feirer Dialogkonferansen 20 år, og fagprogrammet  

er bedre enn noen gang.

Horsberg minnes konferansen i 1997 godt. 
– Vi var 38 deltakere som dro med buss til 

Varberg i Sverige på en to dagers konferan-
se. Samtlige foredrag besto av egne krefter 
– og slik fortsatte det frem til år 2000. Da 
begynte vi med eksterne, utenlandske fore-
dragsholderne og passerte 100 deltakere. 
Vi skjønte at dersom vi hentet inn eksterne 
foredragsholdere fra en relevant bransje, 
som for eksempel bank og finans, strømmet 
det folk til fra nettopp denne bransjen for å 
høre på vedkommende. Vi knekte en kode. 

Kjente merkevarer
Da konferansen feiret ti år i 2006, kjørte man 
for første gang parallelle spor.

– Deltakerne kunne da velge hvem de ville 
høre, og vi passerte 200 deltagere. 

I 2007 ble konferansen flyttet til Strøm-
stad, og utvidet fra to til tre dager – og del-
takerantallet passerte 300. 

– Vi oppdaget enda en ny ting: Med 
foredragsholdere som representerer kjen-
te merkevarer, kom det enda flere. I 2010 
passerte vi 400 og utvidet konferansen til 
tre og en halv dag. I 2012 passerte vi 500 
deltakere. Nå ligger vi på rundt 540 og har 
ikke kapasitet til å vokse mer. Vi blir alltid 
fulltegnet og har opptil 70 på venteliste. Og 
det til tross for at vi aldri har brukt en krone 
på markedsføring. Vi har en web og trykker 
opp en brosjyre. That́ s it. 

Horsberg tror det unike med Dialogkon-
feransen er at den er så personlig. 

– Våre folk jobber i alle ledd for å gjen-
nomføre dette arrangementet. Bring Dialog 
er konferansen. Det er helt unikt. 

Varmt og uformelt
Janneke Tranås Hjorth, som er direktør for 
CRM og e-handel i Gjensidige, har deltatt 
på Dialogkonferansen flere ganger siden 
2000-tallet. Hun mener konferansen har 
modnet som faglig arena, ved at blikket er 
blitt bredere og mer strategisk. 

– Utviklingen vitner om evne til faglig 
fornyelse, og til å løfte perspektivet på 
tvers av tradisjonelle fagsiloer. De siste fem 
årene har konferansen holdt en jevnt høy 
standard, både når det gjelder fag, folk og 
fasiliteter. 

 Det gjelder å ha en helt unik oppskrift for 
å få hektiske fagfolk til å sette av tid år etter 
år, mener Hjorth. 

– Dialogkonferansen har evnet å fornye 
seg både på innhold og formater. Det hjel-
per også godt når de lykkes med å tiltrekke 
seg tyngre profiler og trekkplastre som tar 
nytte- og underholdningsverdien et par ek-
stra steg. Sist men ikke minst klarer Bring 
kunststykket det er å skape en varm og 
uformell atmosfære rundt sin konferanse, 
som gjør at både gode foredragsholdere 
og deltakere lett vender tilbake. 

Hvor: Quality Spa & Resort,  
Strömstad
Når: 28.–31. august 2016
Informasjon og påmelding:  
dialogkonferansen.com
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O
Carats administrerende direktør mener det 
fragmenterte mediebildet er bra for både 
bransjen og Carat. Digitalisering og endre-
de forbruksvaner setter imidlertid store krav 
til både kompetanse og innovasjonstakt.

– Jeg tror dyktige og fremtidsrettede  
rådgivningsmiljøer har stor mulighet for 
å lykkes, fordi det fremover blir enda vik-
tigere å hjelpe annonsørene å skape verdi 
i et uoversiktlig digitalt marked. Behovet 
for god innsikt om forbrukerne blir stadig 
større, og det å forstå folks handlevaner og 

hvordan de bruker media, blir en nødven-
dighet for å lykkes. Da trengs rådgivere som 
forstår bakgrunnen for hvert valg. Carats 
fullservicetilbud med vekt på innsikt, stra-
tegi, data og ny teknologi er derfor et viktig 
virkemiddel i den fremtidige konkurransen. 

Behov for endring
Stensson ser en klar link mellom kunnskap 
om muligheter, og bedriftens fremgang.

– Annonsørene som gjør det bra, har ofte 
et høyt internt kompetansenivå og rask inn-

OP
TIMIS
TEN

Pelle Stensson frykter ikke det turbulente reklame-
markedet. Han ser derimot store muligheter.
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ovasjonstakt. Samtidig er det vanskelig å 
lykkes med kontinuerlig intern kompetanse- 
heving i et mediemarked som endrer seg 
så raskt. Behovet for spisskompetanse fra 
ulike rådgivningsmiljøer er derfor viktig. De 
som ignorerer behovet for endring, svekker 
dessverre sin konkurransekraft. 

Det er heller ikke lenger mulig å skille 
faktorer som merkevare, markedsføring, 
teknologi, butikk og lojalitet. 

– Tvert imot ser vi en større sammen- 
smeltning av elementene. Det handler om å 
lage et godt gjennomtenkt digitalt kretsløp, 
og deretter stadig utvikle dette i takt med 
markedets endringer og kundenes krav.

Ja takk, begge deler
– Forhandlingsdirektør Harald Eide-Fred-
riksen i Dentsu Aegis har sagt at usikkerhet 
i makroøkonomien kan føre til en dragning 
mot trygge og kjente mediekanaler, som 
TV og DM. 

– I usikre tider senker annonsører risiko- 
graden, og fokuserer mer på det som tid-
ligere har gitt dokumentert effekt. Eks- 
perimenteringen minsker, uten at det 
betyr at det er helt ideelt. Målgruppe-
innsikt er eksempelvis lite effektivt om 
det ikke tas hensyn til at den digitale  
revolusjonen har endret spillet. Det er der-
for smart å fokusere på effekt, samt at 
alt gammelt ikke er verdiløst eller alt nytt 
er bra. Vår bransje blir ofte sort/hvitt i  
tankegangen, men de fleste vinner på en 
gjennomtenkt kombinasjon av markeds- 
tiltak og tilhørende effektdokumentasjon.

DM som kanal kan med bedre data og 
ny teknologi øke relevans og treffsikkerhet. 

– Kundeavisen til Meny kan for eksempel 
ved hjelp av ny teknologi øke relevansen  
ytterligere når det gjelder distribusjon, 
tidspunkt, ulike produkter til ulike kunde- 
grupper, digital integrering og lojalitet. 

Må holde kvaliteten oppe
– Er annonsørene bevisste på merkevare-
effekten som følger ved bruk av kortsiktige 
virkemidler, slik som DM?

– De store kjedekonseptene innenfor 
elektro, sport og dagligvare har historisk 
hatt stort utbytte av DM som kanal og har 
god kunnskap om effekt på både kort og 
lang sikt. Mange markedsførere forbinder 
nok DM med kortsiktig salg, men Meny har 
vist at en DM også kan spre matglede og ha 
langsiktig merkevareeffekt. Det er vel heller 
ingen tvil om at Ikea-katalogen er merke- 
varebyggende, med tanke på konsept,  
utvalg og smarte løsninger. Utfordringen 
for DM som kanal på kort sikt er kanskje 
rådgivere, gjerne bosatt i Oslo, som ikke 
har DM som en del av sin mediehverdag. 
De risikerer derfor å «glemme» den faktiske 
effekten. Det er imidlertid avgjørende  
å drive kontinuerlig innovasjon når det  
gjelder design, innhold og distribusjon, 
for å sikre både relevans, treffsikkerhet og  
effekt, forteller Stensson. 

Målgrupper på tvers av mediene.
Stensson tror ikke det snakkes om de stør-
ste mediekanalene om fem år. 

– Jeg tror mediekjøpene vil fortsette å 
endre seg i takt med den digitale revolu-
sjonen, slik at det i større grad blir kjøpt 
målgrupper på tvers av mediebildet, iste-
denfor enkeltmedier. Mobilen vil ha en 
sentral rolle, sammen med desktopen.  
Digitaliseringen vil fortsette også på andre 
plan, og vi vil se tradisjonelle kanaler i ny 
drakt. TV vil derfor fortsatt være viktig, 
men hvordan levende bilder konsumeres, 
vil endre seg i takt med teknologien, kon-
staterer Stensson. 

Segmenteringsmulighetene i alle medier 
vil forbedres grunnet bedre data, og det 
blir lettere og mer kostnadseffektivt å nå 
definerte kundegrupper. 

– Målgruppene vil lettere kunne utvi-
kles til «cluster» som kan kjøpes på tvers 
av mediekanaler, selvsagt helt i tråd med 
personvernets krav. Postkassen vil ha en 
fremtidig rolle, men det trengs en utvikling 
når det gjelder relevans, data og segmen-
tering. Jeg tror Bring er godt posisjonert 
for dette, sier Stensson.

Pelle  
Stensson

•   Administrerende  
direktør i Carat

•   Utdannet ved  
Handelshøyskolen  
BI med spesialisering  
i internasjonal markeds-
føring og analyse. 

•   Har lang erfaring  
med å utvikle markeds-, 
kommunikasjons-  
og mediestrategier  
for kunder i inn- og 
utland og jobber i dag 
som rådgiver for noen 
av Norges største  
annonsører.
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– Appen er genialt enkel både for forbrukere 
og annonsører, sier Thomas Michalsen, 
salgsdirektør i Bring.

ShopGun har på kort tid hatt en eventyr-
lig vekst i Danmark. På få år gikk de fra null 
til 600 000 brukere i måneden, og appen 
har rundet 1,7 millioner nedlastninger i en 
befolkning på 5,6 millioner.

Smart kommunikasjon
Også i Norge tegner ShopGun til å bli en 
suksess. Siden lanseringen i oktober 2015 
har over 30 000 norske forbrukere lastet 
ned appen – uten markedsføring. Innen ut-
gangen av 2016 regner Bring med mellom 
200 000 og 250 000 brukere. 

– Dette er en smart måte å kommunisere 
med kundene. Appen gjør det mulig å kom-
binere fysiske og digitale kundeaviser. Det 
gjør at annonsørene treffer langt bredere, 
også de som takker nei til uadressert rekla-
me. Forbrukere flest ønsker imidlertid å hol-
de seg orientert om gode tilbud på varer de 
trenger. Med appen kan forbrukeren søke 
etter relevante tilbud i nærheten, lese kun-
deaviser digitalt, abonnere på nye tilbud og 
lage handle- og ønskelister som kan deles.

Skreddersydd nedslagsfelt
Appen tillater at både annonsøren og for-
brukeren forhåndsdefinerer hvor stort det 

geografiske interesseområdet skal være 
for de ulike varekategoriene. Ser du for  
eksempel etter billig brus, kan en radius på 
én kilometer være greit. Skal du kjøpe sofa, 
er du kanskje villig til å kjøre fem mil for å 
gjøre et godt kjøp.

– Jo mer relevant søket er, desto større er 
sannsynligheten for at forbrukeren benytter 
seg av tilbudet, sier Michalsen. 

Christian Birch, en av gründerne bak 
ShopGun-appen, poengterer at dette er 
noe annet og mer enn en vanlig tilbudsapp. 
Med ShopGun får kunden tilbud på alt fra 
dagligvarer, klær og sko til hvitevarer og 
elektronikk. 

Og Birchs ambisjon er klar: ShopGun skal 
bli en global shoppingapp. På vei mot målet 
ser han på Bring som en strategisk god 
samarbeidspartner.

– Vi har produktet og kunnskapen, Bring 
har bred kundebase og gode salgskanaler 
– og ikke minst et godt forhold til kundene, 
noe som er avgjørende for å videreutvikle 
appen og tilpasse den til det norske marke-
det, forteller Birch.  

Vil du vite mer?
Kontakt Thomas Michalsen
Salgsdirektør
Tel: 473 77 777
thomas.michalsen@bring.com

SMART DEKNING

TEKST: GØRIL EMILIE HELLEN  FOTO: STIAN ANDERSEN

Smart app for shopping
Danmarks mest populære shoppingapp – ShopGun 

– er nå lansert i Norge i samarbeid med Bring. 

 Thomas Michalsen
 salgsdirektør i Bring

Christian Birch
 ShopGun-gründer

 

Last ned app
 i App store og Play store

 

Shopgun

•  Med ShopGun-appen kan 
du lese kundeaviser digitalt, 
abonnere og søke på tilbud 
i nærheten samt opprette 
handle- og ønskelister

•  Lansert i Norge i samarbeid 
med Bring, flere land står for 
tur, bl.a. Tyskland og USA

•  I Danmark har appen over 1,6 
milliarder sidevisninger årlig

•  Har som mål å bli en global 
shoppinghjelper

•  Nettside: shopgun.com
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Nettkupp er en fysisk DM-utsendelse som 
gjør det mulig for nettbutikker å vinne kun-
der i postkassen. Nettkupp ble lansert i 2013, 
og stadig flere nettaktører ønsker å annon-
sere i brosjyren.

– Nettkupp bidrar til økt kjennskap blant 
kunder som vanligvis ikke har nettet som sin 
viktigste inspirasjons- og kjøpskanal. Nett-
kupp gir annonsører som ikke bruker post-
kassen som sin tradisjonelle markedskanal, 
en unik mulighet til å nå nye kunder til en 
relativt lav kostnad. Effekttestene av utsen-
delsene ut mot forbrukerne viser dessuten 
at brosjyren er godt likt, og at forbrukerne 
er positive til å motta dette i postkassen, 
forteller Anita Torpp, prosjektleder i Bring.

Stor trafikkøkning
Adlibris, Norges største nettbokhandel med 
10 millioner titler i sortimentet, har annon-
sert i Nettkupp i tre år. Karen Flø, markeds- 
ansvarlig i Adlibris, ser en betydelig effekt.

– Kampanjen har gitt oss større av-
kastning for hvert år. I 2015 hadde vi en  
trafikkøkning på 14–15 prosent i kampanje-
perioden, noe som overgikk all forventning. 
Det første året sørget Nettkupp i all hoved-
sak for å øke den generelle kunnskapen om 
Adlibris i markedet, senere har deltakelsen 
i større grad vært salgsutløsende. Vi fulg-

te kampanjen dag for dag og så hvordan 
aktiviteten og trafikken på nettsiden økte 
utover kampanjeperioden, som for vår del 
var tre uker. Dette er en måte å annonsere 
på som gir oss penger i kassen, sier Flø.

Økt kjennskap
Også administrerende direktør Thor Hauge 
i Douglas Nordic, Europas største kjede for 
parfyme og skjønnhetsprodukter på nett, er 
fornøyd med deltakelsen. 

– Douglas er et relativt nytt merkenavn i 
Norge, og vi markedsfører produktene våre 
i all hovedsak på nett. Selv om denne typen 
katalog ikke er direkte merkevarebyggende, 
bidrar deltakelsen til økt kjennskap i marke-
det og bredere rekruttering. Gjennom Nett-
kupp når vi ut til kundegrupper vi ellers ikke 
ville kommet i kontakt med, sier Hauge.

Bring tilbyr annonsørene å utarbeide en 
profilanalyse av kundene som har respon-
dert på annonsen. Dette gir unik innsikt som 
annonsørene kan bruke videre i egen mar-
kedskommunikasjon og for å nå nye kunder.  

Vil du vite mer?
Kontakt Anita Torpp
Seniorrådgiver
Tel: 951 279 67
anita.torpp@bring.com
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SMART DEKNING

Skaffer nettkunder  
i postkassen

Nettkupp-brosjyren viser at nettbutikker kan benytte post- 
kassen som en effektiv rekrutterings- og konverteringskanal.

Anita Torpp
Prosjektleder i Bring 

Nettkupp

 •  Nettkupp er en  
fysisk utsendelse  
hvor nettbutikker kan 
annonsere gode tilbud

•  Nettkupp-brosjyren 
har blitt sendt ut flere 
ganger, sist gang i  
oktober 2015. 

•  Brosjyren hadde et 
opplag på 1 250 000 
eksemplarer 

•  Målgruppe: Norske 
husstander som ikke 
har reservert seg mot 
uadressert post
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Pristilbud er bedriftens viktigste virkemiddel 
for å skape en rask, men kortsiktig effekt. 
Det kortsiktige målet er først og fremst å 
tiltrekke seg nye kunder som ellers ville 
valgt konkurrenten. Det langsiktige målet 
er at disse kundene skal bli faste og gode 
kunder. Men kun noen få bedrifter lykkes 
med å konvertere de kortsiktige virkemid-
lene til en langsiktig effekt i form av en sterk 
merkevare og en verdifull kundeportefølje. 
Både Elkjøp og XXL er eksempler på at en 
aggressiv tilbudsstrategi over tid gir sterke 
markedsposisjoner. 

Sammen med Re:Media og Bring har 
CPM Scandinavia analysert hvordan til-
budsannonsering i kundeaviser skaper 
kortsiktig og langsiktig effekt hos tre store 
kjeder. Analysene er basert på salgsdata 
over en treårsperiode, innhold i kundeavi-
ser og mediebruk. Resultatene er naturlig 
nok svært sensitive, fordi vi har avdekket 
hvilken type tilbud som skaper langsiktig  
effekt, men noen av de generelle læringene 
kan vi dele med andre.

Sett langsiktige mål
Det første læringspunktet er at bedriften må 
ha et krystallklart mål for hvorfor kundene 

i ulike segmenter skal velge merkevaren, 
og like viktig at de må ha fakta om dagens 
posisjon og lønnsomhet i ulike kundeseg-
menter. Hvis man ikke vet hva man vil oppnå 
av langsiktig effekt, blir det uten mening å 
skulle vurdere den langsiktige effekten av 
tilbudsreklame (og alle andre markedstiltak 
for den saks skyld). 

Kjenn dine målgrupper
Det andre læringspunktet er at tilbudsan-
nonsering i kundeaviser er grunnleggende 
forskjellig fra tradisjonell reklame (profilbyg-
ging). I tradisjonell reklame er målet vanligvis 
å endre hvordan forbruker tenker (og føler) 
for en merkevare. Reklamen skal derfor få 
kunden til å reflektere (eller føle) noe posi-
tivt, som fører til en endring i oppfatning og 
holdning til merkevaren. Da vi analyserte 
kundeavisene, fant vi stor variasjon i hvilken 
grad tilbudene skaper effekt i form av salg 
til nye kunder. I en av kjedene vi analyserte, 
fant vi at mindre enn 5 % av tilbudsproduk-
tene faktisk skaffer kunder som ellers ikke 
ville kommet. Man må derfor ha kunnskap 
om tilbudsproduktenes priselastisitet over-
for ulike målgrupper, slik at man kan sette 
sammen en portefølje av tilbudsprodukter 

Langsiktig effekt av  
kortsiktige virkemidler

Hvordan kan tilbudsannonsering i kundeaviser  
skape både kortsiktig og langsiktig effekt?

Fred Selnes 
Professor ved 

Handelshøyskolen BI og
styreformann i CPM 

Scandinavia

Tilbud er bedriftens viktigste virkemiddel for å skape kortsiktig effekt. At disse kundene skal bli faste kunder er det langsiktige målet. 
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som gir optimal effekt. Dette er en type 
analyse man ikke gjør ved analyse av vanlig 
reklame (salgsmodellering pre-/post-tester). 

Selg tilbudsvarer med et smil
Det tredje læringspunktet er at kundeaviser 
må følges opp slik at kundene får en sterk 
og god kundeopplevelse når de responde-
rer på tilbudet. Det er dette som er nøkke-
len til å skape en langsiktig effekt av den 
kortsiktige effekten. Det er en forutsetning 
at butikkene (eller andre operative enheter) 
følger opp kundeavisene med tydelig in-
formasjon i butikk, og at de har nok varer. 
Men for å skape begeistring må det gjøres 
mer! De ansatte i kundefront må være ek-
stra hyggelige mot de kundene som hand-
ler tilbudsvarer, selv om de bare handler det 
som er på tilbud. De må gi tydelig uttrykk 
for at de ønsker at tilbudskundene skal bli 
faste kunder i butikken. En annen måte å 
skape begeistring er å forklare hva som er 
unikt med denne merkevaren, og hvorfor 
kundene bør handle i denne kjeden. Dette 
gjerne fulgt opp med en invitasjon til nye 
tilbud eller aktiviteter som kun gis til kunder 
av butikken. 

Bruk relevante nøkkeltall
Det fjerde læringspunktet er å utvikle andre 
nøkkeltall (KPI ’er) for kundeaviser enn for 
vanlig reklame. Nøkkeltallene må fange opp 
reelle endringer i kundenes handlemønster, 
som gjenspeiler strategien bak tilbudsan-
nonsering. I en av kjedene vi analyserte, 
var målet med kundeavisene å øke salget 
av en viss varegruppe. Et viktig nøkkeltall 

var derfor andelen av alle handlekurvene i 
en butikk som hadde varer fra denne vare- 
gruppen. Det var stor variasjon mellom 
butikkene med hensyn til hvor stor denne 
andelen var, og ikke minst trendlinjen for 
nøkkeltallet. De operative lederne fikk i opp-
drag å følge opp butikkene som gjorde det 
dårlig, slik at strategien nådde frem til alle 
operative enheter. Kundeavisene ble også 
grundig analysert for å optimalisere valg av 
produkter, rabattnivåer, tekst, bilder og så 
videre. Fordi kjeden hadde en klar strategi, 
innsikt i hvordan kampanjene fungerer, og 
en organisasjon som hadde fokus på gjen-
nomføring og målstyring, klarte man å ska-
pe langsiktig effekt av tilbudskampanjene. 
Merkevaren ble sterkere, kundeporteføljen 
mer verdifull, og ikke minst ble kjeden mer 
lønnsom. 

Å skape langsiktig effekt av kortsikti-
ge virkemidler som tilbudsannonsering i 
kundeaviser er ikke bare mulig, men også 
svært lønnsomt. Men det krever en strategi 
basert på fakta og dyp innsikt om hvordan 
tilbudsreklame fungerer. Mens vanlig rekla-
me bygger merkevare og kundeportefølje 
sakte men sikkert, er kundeaviser et fantas-
tisk verktøy med raskere effekt, hvis man 
vet hvordan det skal brukes. 

Vil du vite mer?
Kontakt Fred Selnes
Professor ved Handelshøyskolen BI 
og styreformann i CPM Scandinavia
Tel: 407 65 788
fred.selnes@bi.no

CPM  
Scandinavia

• Grunnlagt av Fred  
Selnes, professor  
i strategi og markeds- 
føring ved Høyskolen  
i Buskerud og Vestfold. 
• Akademisk forskning 
kombinert med lang 
erfaring fra nærings-
livet gir en systematisk 
tilnærming til hvordan 
markedsførings- 
utfordringer kan løses. 
• Dette har gitt grunn-
laget for metodikk,  
teknologi og tenkning 
som bidrar til å skape 
verdier for kundene. 

De ansatte i kundefront må være ekstra hyggelige mot kunder som handler tilbudsvarer, selvom de kun handler tilbudsvarene. 
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Intersport opplevde over tid at de hadde fal-
lende oppmerksomhet rundt kundeavisen. 
Færre leste den, men likingen økte. 

– Vi ønsket å få flere til å åpne avisen, 
fordi responsen fra dem som leste innhol-
det, var positiv, forteller kampanjeleder hos  
Intersport Norge, Martine Berger.

En forsidetest ble løsningen, og tre ting 
skulle måles. 

– Det første var logoplasseringen – burde 
den være øverst eller nederst? Vi ville også 
teste antall produkter samt om det var hen-
siktsmessig med et miljøbilde. 

Forsidetesten viste tydelig at logoen 
burde flyttes opp. Svaret på hva som var 
ideelt antall produkter på forsiden, var ikke 
like entydig. 

– Vi la inn én forside med mange produk-
ter, én med litt færre, og én med bare ett 
produkt med en rå pris. Resultatet pekte i 
retning av at respondentene likte flere pro-
dukter, men ikke for mange. Leserne likte 
dessuten den følelsen et miljøbilde gir, kom-
binert med en relevans for produktene.  

Bygger Intersport som merkevare
Berger påpeker at kundeavisens utforming 
er avgjørende for effekten av hver kampan-
je, men også for den langsiktige effekten av 
å bygge Intersport som merkevare. 

– Kundeavisen har en stor og viktig rolle 
i vår markedsmiks. Det er en god blanding 
av produkter som er salgssuksesser, men 
også en kanal for å trekke frem hvem vi 
ønsker å være. Vi har en helårsplan for inn-

holdet, hvor vi måler løpende effekt – som 
bruttofortjeneste, gjennom-salg og gene-
rell effekt av trafikk til butikk. Målgruppen 
vi ønsker å snakke til, preger alle valg når 
vi legger DM-planer og diskuterer innhold. 
Andre faktorer som må tas hensyn til, er 
sesong-relevans, pris, kvalitetsnivå og ikke 
minst hvilke varer vi er eksklusive på. 

Vær og temperatur har mye å si
Intersport jobber også aktivt med å konver-
tere tilbudskunder til faste kunder. 

– Alle våre kundeaviser bygges med 
mål om inndrager-effekt, samtidig som 
vi vil vise frem nyheter og at vi gene-
relt har spennende varer. Målet er å 
vokse i kundenes «top of mind», og vi 
jobber aktivt med å konvertere tilbuds-
kunder til kundeklubben vår via kunde- 
aviser og konkurranser. 

– Merker dere stor forskjell på trafikk i  
butikk når kundeavisene sendes ut?

– Det avhenger blant annet av relevan-
sen. Vær og temperatur har også masse 
å si. DM-prosessen er jo ofte lang, og mye 
kan ha skjedd med været før vi kommer ut. 
Det er utfordringen med en nasjonal kunde- 
avis i vårt langstrakte land med varierende 
årstider.  

Vil du vite mer?
Kontakt Morten Bergli
Key Account Manager
Tel: 95 92 37 95
morten.bergli@bring.com

Opptur for kundeavisen
Intersport ønsket å få flere til å åpne kundeavisen.  

Test av forsiden ble løsningen.

Martine Berger
Kampanjeleder i  
Intersport Norge 

72%  
mener  at logo på toppen forteller 
tydeligst hvem som er avsender.

Respondentene liker best for- 
siden med et bilde av mennesker 
i et miljø og flere produkter.

På spørsmål om hvilken forside 
som frister mest til kjøp, kommer 
totaltsett forsidene veldig likt ut. 

Funnene ble satt sammen og 
brukt som forside på DMen.

Intersport lagde fire fiktive forsider og spurte respondentene blant annet hvilke av dem som trigget til handel. 
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Fem myter om  
postkassen

Er reklame i postkassen en kilde til irritasjon, eller nyttig?  
Bring har testet mytene om postkassen som reklamekanal.

Med hjelp fra Ipsos MMI ble 1 548 web- 
intervjuer gjennomført på landsbasis. Senior- 
konsulent Torunn Sirevaag er overrasket 
over hvor sterk postkassen fortsatt viser 
seg å være som reklamekanal. 

– Vi hører ofte at folk er lei av reklame i 
postkassen. Da er det gøy å gå i dybden og 
finne ut at det ikke stemmer, sier Sirevaag – 
og viser til fem myter som er blitt avkreftet 
via undersøkelsen.  

«Det er ingen som åpner  
postkassen lenger»
• Åtte av ti sjekker postkassen hver dag.  

I realiteten enda oftere, hvis man tar i be-
traktning alle som bor i husstanden.

• De som bor på Østlandet (utenom Oslo), i 
enebolig eller rekkehus, og med husstand-
sinntekt over 500 000 kroner, sjekker ofte-
re postkassen enn gjennomsnittet. 

«Folk leser ikke reklamen som  
kommer i postkassen»
• 86 prosent sier at de vanligvis tar inn rekla-

me som kommer i postkassen. Nesten seks 
av ti leser det meste av reklamen.

• 72 prosent sier at det hender de kjøper ting 
på bakgrunn av reklame i postkassen.

• Kun 7 prosent sier at de kaster all reklame 
som kommer i postkassen, uten å kikke på 
det.

«DM er mindre attraktivt 
enn andre reklamekanaler»
• Blant de som ikke har reservert seg, sier 

hele 42 prosent at de er positive til rekla-

me i postkassen. Med unntak av reklame i 
aviser er gruppen mer positiv til reklame i 
postkassen enn andre steder.

• 52 prosent sier at de månedlig handler ting 
i butikk som de har mottatt reklame om i 
postkassen. 

 «DM leses bare av eldre, de  
med lav inntekt og tilbudsjagere»
• Blant de under 30 år er det en noe  

høyere andel som har reservert seg. Dette 
gjelder også blant de eldste. 

• Aldersgruppen 30–39 år sier også oftere 
enn andre at de bruker mer tid på reklame 
de mottar i postkassen, enn på e-post, og 
at det er mer sannsynlig at de gjør en aktiv 
handling eller kjøp på bakgrunn av reklame 
i postkassen enn på e-post.

• På utsagnet «Jeg ser/leser det meste av 
reklamen jeg får i postkassen», er litt fær-
re av de yngste (under 30 år) enig, ellers 
ingen forskjeller mellom aldersgruppene.

«Digital reklame er mer  
effektivt enn DM»
• 63 prosent sier at de bruker mer tid på re-

klame de mottar i postkassen, enn det de 
mottar på e-post.

• 51 prosent sier at det er mer sannsynlig 
at de gjør en aktiv handling eller kjøp på 
bakgrunn av reklame i postkassen, enn  
reklame på e-post.

• Blant de som ikke har reservert seg, er det 
hele 42 prosent som sier at de er positive 
til reklame i postkassen, mot 20 prosent 
som sier de er positive til e-postreklame.

“Vi hører ofte at folk er lei av reklame  
i postkassen. Da er det gøy å gå i dybden  
og finne ut at det ikke stemmer.”
Torunn Sirevaag, seniorkonsulent i Ipsos MMI

Torunn Sirevaag, 
Seniorkonsulent  

i Ipsos MMI

Om under- 
søkelsen 

 •    1548 webintervjuer ble 
gjennomført i november 
2015 på landsbasis i Ipsos 
MMI sitt landsrepresenta-
tive webpanel. 

• Resultatene ble vektet 
på vanlige demografiske 
variabler (kjønn, alder og 
geografi). Norges be-
folkning er definert som 
4 040 000 personer fra 
18 år og oppover.  

Vil du vite mer?
Kontakt Torunn Sirevaag
Seniorkonsulent, Ipos MMI
Tel: 922 36 400
torunn.sirevaag@ipos.com 
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Da saken eksploderte i slutten av septem-
ber, var alvorlighetsgraden så stor at Harald 
A. Møller snarest ville få kontakt med eiere 
av de merkene som kunne være berørt. 

– Vi visste at fabrikken sentralt ville tilby 
en løsning hvor eierne av disse kjøretøyene 
kunne sjekke om deres biler var berørt. Men 
med tanke på omfanget av saken, at det 
kunne gjelde nærmere 150 000 kunder, og 
at vi hadde mistet kontakten med mange 
av dem opp gjennom årene, så vi dette som 
en mulighet til å gjenopprette kontakten og 
holde dem løpende orientert gjennom en 
egen løsning, forteller prosjektleder i Harald 
A. Møller, Anders Langås.

Kontroll på porteføljen
Målet var å lage en løsning hvor man enkelt 
kunne sjekke om bilen var berørt ved å taste 
inn registreringsnummer.

– Vi har et nært samarbeid med Bring 
Dialog på både kundekommunikasjon og 
datakvalitet, så det var naturlig å vende seg 
til dem for raskest mulig å få opp en god 
løsning. 

I seks dager jobbet ti mennesker hos 

Bring Dialog dag og natt sammen med et 
aksjonsteam hos Møller for å opprette web-
sidene samt en prosess for kommunikasjon 
med de berørte eierne. 

– Via  løsningen kunne kunden få bekref-
tet eller avkreftet om deres bil var berørt. 
De kunne også legge inn informasjon som 
gjorde det mulig for oss å holde dem opp-
datert om fremdriften i saken. Hovedmålet 
var å få best mulig kontroll over porteføljen 
av kunder og samtidig holde dem løpen-
de oppdatert. Saken fikk jo også som kjent 
mye mediaoppmerksomhet, så det ble vik-
tig for oss å fortelle om saken fra vår side.

Skapte troverdighet
Websiden 189motor.no ble svært godt mot-
tatt. Den har hatt over 240 000 unike bruke-
re og over 1 100 000 sidevisninger. I tillegg 
har svært mange medier henvist til siden.

– Vi skapte troverdighet gjennom løsnin-
gen – og ivaretok en åpenhet rundt hvem 
som var berørt og ikke berørt. I tillegg har 
løsningen bidratt til at vi har hatt mulighet 
til å kommunisere elektronisk med de invol-
verte bileierne. 

Anders Langås
 Prosjektleder  

i Harald A. Møller

Thomas Köhl
 Strategisk rådgiver 

i Bring Dialog

CRM
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“Vi måtte raskt få opp en løsning som kunne håndtere søk  
og registrering, og ikke minst formidle kommunikasjon.“
Thomas Köhl, strategisk rådgiver og prosjektleder i Bring Dialog

Strategisk rådgiver og prosjekt-
leder i Bring Dialog, Thomas Köhl, 
synes Harald A. Møller har agert an-
svarlig og raskt i denne saken. 

– Vi måtte raskt få opp en løsning 
som kunne håndtere søk og regis-
trering, og ikke minst formidle kom-
munikasjon, slik at Harald A. Møller 
kunne holde de involverte løpende 
orientert om fremdriften i saken. I 
en slik situasjon er det avgjørende 
at informasjonen som kommer ut, 
er riktig – samtidig som prosessen 

må gå rasende fort og omfatte alle 
som kan være berørt. Jeg er stolt av 
arbeidet vi gjorde i denne situasjo-
nen, sier Köhl.

Løsningen er fortsatt i bruk. 
– Det er fortsatt mange bileiere som 
ønsker å sjekke om den bilen de eier 
eller har tenkt å kjøpe, er berørt. I til-
legg jobber Harald A. Møller med å 
lage en ny løsning hvor kundene skal 
kunne booke tid online for å få utbe-
dret bilene på verksted, sier Langås. 

Vil du vite mer?
Kontakt Thomas Köhl
Strategisk rådgiver 
Tel: 934 28 742
thomas.kohl@bringdialog.no

2524

God løsning i en  
krevende tid

En smart webløsning fra Bring Dialog gjorde at Volkswagen-,  
Audi-, og Skoda-eiere raskt kunne finne ut om deres bil var  

berørt av dieselsaken i høst.



“Med suksessen det siste året  
ser vi frem til et spennende 2016  
i samarbeid med Bring Dialog.“
Jesper Valentin Holm, administrerende direktør i Agilic

2726

Bring Dialog tilbyr kundedialog på tvers 
av både fysiske og digitale kanaler, som 
strategi, dataanalyse og gjennomføring av  
kreativ og teknisk kundedialog. Dette skal 
nå kombineres med løsningen til det danske 
selskapet Agillic, som anses å ha det leden-
de systemet for omnichannel i Skandinavia.

Ende-til-ende-konsepter
– Vi vurderte flere av de store løsningene, 
og Agillic er definitivt best. Sammen med 
dem kan vi tilby «ende-til-ende-konsepter», 
som for eksempel lojalitetsprogram eller 
klubbkonsepter til en rekke bransjer. Vi har 
ambisjoner om å levere ekte omnichannel- 
løsninger, og vi lette derfor etter en platt-
form som setter kundene i sentrum og lar 
kanalene komme i annen rekke, forteller 
administrerende direktør Arild Horsberg i 
Bring Dialog.

Bring Dialog er det klart ledende sel-
skapet innenfor CRM i Norge, hvor omni- 
channel nå er i ferd med å bli det hurtigst  
voksende segmentet. Sammen skal  Agillic 
og  Bring Dialog videreutvikle løsningen, 
som vil være sentral i Bring Dialogs satsing 
på marketing automation og omnichannel 
framover.

– Det er inspirerende at partnerskapet vir-
ker svært vellykket. Bring Dialog og Agillic 
har allerede inngått avtale med den første 
større norske virksomheten, og vi sikter oss 

nå inn på andre, store B2C-kunder i Norge, 
sier Horsberg.

Ledende løsning
Agillic samarbeider også med business intel-
ligence-virksomheten SAS Institute. Det har 
resultert i avtaler med bl.a. Santander Bank, 
Norgesgruppen, Entercard og Colorline. Nå 
satser Agillic på ytterligere ekspansjon.

– Før vi for alvor vender blikket mot 
oversjøiske markeder, må vi styrke vår po-
sisjon i Norden.  Vi er sterkt representert i  
Danmark, og med suksessen det siste året ser 
vi frem til et virkelig spennende 2016 i sam- 
arbeid med Bring Dialog, sier direktør i Agillic,  
Jesper Valentin Holm.

Markedet for marketing automation og 
omnichannel-løsninger er i rivende utvik-
ling. Agillics løsning er ledende innenfor 
andregenerasjons-løsninger.

– Det er tydelig at flere og flere har behov 
for en mer aktiv prosess for å binde kunde-
opplevelsene sammen på tvers av kanalene 
– både inbound og outbound. Partnerska-
pet med Bring Dialog bekrefter at dette er 
tilfellet også i Norge, avslutter Holm.

Vil du vite mer?
Kontakt Arild Horsberg
Administrerende direktør
Tel: 926 92 023
arild.horsberg@bringdialog.no

Omni- 
channel

• Omnichannel  
marketing gir kunden 
en sømløs, integrert 
og sammenheng-
ende opplevelse, 
uavhengig av kanal.

• Med Customer  
Engagement Hub,  
en integrert teknologi 
der all informasjon 
settes i system, frem-
står bedriften med 
«én stemme».

• Kommunikasjonen 
skreddersys til hver 
kunde/kundegruppe.

Arild Horsberg
 Administrerende 

direktør i Bring Dialog

Går sammen om 
omnichannel

Et spennende partnerskap med marketing-selskapet Agillic  
gjør Bring Dialog til det første norske selskapet som kan tilby et  

fullverdig konsept for å håndtere kundedialog i alle kanaler.
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Venninnene Anne-Marte Lind (f.v.),  Marte Lindstad 
Næss og Mayka Brevik  er opptatt av gjenbruk,  
og lar seg gjerne inspirere av Fretexmagasinet.  

De arrangerer byttekvelder med jevne mellomrom 
for å gi nytt liv til gamle plagg og andre ting.   Det 

som ikke blir byttet bort, doneres til Fretex.
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Inspirerer med magasin
Et magasin proppfullt av saker om mote, miljø og gjenbruk er  
nøkkelen for Fretex når de vil gi kundene sine nye impulser.

– Det er slett ikke dumt å gå litt motstrøms. 
Vi opplever at magasinet vårt får mye  
positiv oppmerksomhet, og leserundersø-
kelser viser at mange bruker god tid på å 
lese publikasjonen. I Fretex driver vi med 
mye forskjellig. Magasinformatet gjør det 
mulig å fortelle både i bredden og dybden 
om de ulike delene av arbeidet vårt. Vi invi-
terer også samarbeidspartnere og profilerte 
mennesker til å bidra – og til å snakke om 
temaer vi synes er viktige, som gjenbruk og 
miljø, og det å gi mennesker nye muligheter i 
arbeidslivet, sier Trine Gjermundbo, kommu-
nikasjonssjef i Fretex.

Spinn-off til andre kanaler
Stilfullt design gjør at Fretexmagasinet kunne 
gått rett inn i hyllene på Narvesen. Det er 
krydret med intervjuer og møter med kjen-
te og ukjente mennesker i ulike livsfaser – i 
tillegg til mote- og interiørinspirasjon med 
vekt på gjenbruk og miljø. Magasinet er 
en viktig kanal for de nærmere 50 Fretex- 
butikkene rundt om i landet, utgjør en viktig 
del av mediemiksen og bidrar til å forsterke 
merkevaren Fretex. 

– Magasinet fungerer som en «hub» for 
de andre kommunikasjonskanalene: Mote-

serien blir butikkampanje, saker om jobb 
publiseres på Facebook-siden «Jobb & 
sånn», saker om innsamling kan havne som 
informasjon på innsamlingsboksene, og tips 
og råd om brukthandel deles av butikkene 
på Facebook og Instagram.

Inspirasjonsmagasin
Gjermundbo forteller at når de viser be-
søkende rundt i de ulike avdelingene, er  
responsen ofte: «Vi visste ikke at Fretex drev 
med alt dette», eller «Så gøy å se alt som 
skjer her». Noe av den stemningen ønsker 
hun at leserne av Fretexmagasinet skal sitte 
igjen med.  

– Effekttester som er gjort i etterkant av 
utgivelsene, viser at Fretexmagasinet blir 
godt mottatt. Vi vet at det blir lest, og folk 
svarer at det er mer sannsynlig at de besøker 
Fretex etter å ha lest magasinet. Og da har 
vi jo oppnådd noe bra!

Vil du vite mer?
Kontakt Liv Bodil Sortodden
Key Account Manager
Tel: 908 87 853
liv.sortodden@bring.com

 Fretex

•  Norges største brukt-
kjede og en viktig del av 
Frelsesarmeen Norge. 

•  Jobber for økt gjenbruk 
og materialgjenvinning.

•  Norges største  
attføringsbedrift.

•  Fretexmagasinet ble 
etablert i 2012, har opplag 
på 135 000 og distribu-
eres av Posten & Bring til 
husstand nær Fretexbu-
tikkene samt i butikkene.

 Trine Gjermundbo
Kommunikasjonssjef  

i Fretex
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Gjør appen levende
Med Bring Dialogs nye tjeneste kan man sende 
pushvarsler direkte fra bedriftens egne apper 

som en del av kanalmiksen. 

Det betyr at man kan gjøre app-kom-
munikasjon like relevant, og i samme 
system, som e-post, SMS, DM og TM. 
Man får også samlet aktivitetsrapporte-
ne på samme sted, slik at man kan måle 
kampanjer og aktiviteter helhetlig på 
tvers av alle kanalene.

 – Man kan trigge ulike typer kommu-
nikasjon direkte fra Marketing Automa-
tion-systemet til en eksisterende app. I 
tillegg kan pushvarslene lenke direkte 
til nettsider, personlige kuponger eller 
bestemte undersider, forteller strategisk 
rådgiver Rolf Viggo Pettersen i Bring 
Dialog. 

 I dag framstår mange bedriftsapper 
som passive, fordi det er begrenset hva 
de kan kommunisere. Bring Dialog har 
laget en standardisert utsendelses- og 
rapporteringsmotor for app-push, noe 
som gjør appen til en kanal på lik linje 
med e-post og SMS. Ved å bruke push- 
varsler som en integrert del av kunde-
kommunikasjonen, kan bedrifter gjøre 

appen levende, og dermed ta et stort 
steg nærmere en omnichannel-strategi. 
Bedriften kan gi samme personlige in-
formasjon, tilbud og fordeler i kundens 
foretrukne kanaler. 

 – I en kampanje vil innhold til push- 
varsler lages på samme måte som SMS 
og e-post, med mulighet for person- 
ifisert fletting og kanalprioritering – push- 
varselet er altså bare en av flere mulige 
kommunikasjonskanaler. Meldingene 
kan for eksempel sendes ut automatisk 
i forbindelse med en handling – som at 
en kunde melder seg inn i en kunde- 
klubb og får en rabattkupong til appen 
– eller en kampanje som alle skal ha 
samtidig, for eksempel «30 % rabatt på 
druer i dag», utdyper Pettersen.

  
Vil du vite mer?
Kontakt Rolf Viggo Pettersen
Strategisk Rådgiver
Tlf: 41 52 96 84
rolf.pettersen@bringdialog.no

10. – 11. mai
Konferanse: E-handels-konferansen
Sted: Se confex.no 
Arrangør: Confex Norge AS
Påmelding: confex.no

16. juni
Seminar: ADTECH: Programmatisk
Sted: Oslo, se anfo.no
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

21. – 22. juni
Seminar: Shopper Marketing
Sted: Hotel Royal Christiania, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

28. - 31. august
Konferanse: Dialogkonferansen
Sted: Strømstad Spa, Sverige
Arrangør: Bring
Påmelding: dialogkonferansen.com

31. august
Konferanse: Media Business 2016
Sted: Hotell Continental, Oslo
Arrangør: Kampanje
Påmelding: kampanje.com

12. oktober
Seminar: Den store annonsør- 
dagen - DSAD 2016
Sted: Latter, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

1. oktober hvert år endrer flere tusen husstander og bedrifter postnummer 
eller -navn. I år endres ekstra mange fordi en del større steder får flere post-
nummer. Det kan være lurt med en adressevask på kunderegisteret ditt etter 
denne datoen, slik at vi kobler registeret ditt mot våre oppdaterte registre.

Vil du vite mer? Se bring.no/adresseoppdatering

Nye postadresser fra 1. oktober

INSPIRASJON

Hva skjer?
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Tips! 
Du kan lese dette og tidligere  
utgaver av DIALOG på  
bring.no/dialogmagasinet.
Følg oss også på Linkedin.

Neste utgave kommer høsten 2016

Elektronisk Adresseoppdatering
Elektronisk adresseoppdatering (EA) behandler post som ikke kan utleveres  
og sender samtidig melding til deg for oppdatering av ditt kunderegister. Med  
EA håndterer vi retursendingene slik du ønsker det. Mest vanlig er det at vi søker 
etter ny adresse og videresender brevet ved treff i vårt adresseregister.

Vil du vite mer? Se bring.no/ea

Ny app-tjeneste

• Ved å bruke pushvarsler som en del av kanalmiksen gjør man appen mer relevant.
• Tjenesten tar kunden et steg nærmere en omnichannel-strategi. 
• Bring Dialog har bygget den tekniske løsningen bak tjenesten.  Den kan også implementeres hos selskaper som har apper 

laget av andre, så lenge de har kommunikasjonsdata på Bring Dialogs plattform. 



Retur:
Posten Norge AS
Divisjon Post
Postboks 1500, Sentrum
0001 Oslo

Vi tar vare på 
det viktigste du har.

Kundene dine.

BRING DIALOG 
customer experience

Skandinavias største og  ledende  konferanse  
innen  kundedialog og digital  markedsføring.

28.–31. august 2016 Strömstad Spa

De 3 siste årene har vært utsolgt. 
Meld deg på nå!  

dialogkonferansen.no
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