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INSPIRASJON
Fikk flere fosterhjem med DM  

Valgets kval
Strategi handler vel så mye om 
hva man ikke skal gjøre, som hva 
man skal gjøre. Mange strategier 
etterlater imidlertid et inntrykk 
av at det skal gjøres litt av alt, og 
gir ingen tydelig retning for det 
videre arbeidet. Dette fører til at 
ressursene benyttes nettopp til 
å gjøre litt av alt, og “bølgene i 
vannet” blir fort små og utydelige, 
og resultatene deretter.

I dag konsumeres informasjon på 
stadig nye måter, vi engasjerer oss 
som forbrukere, og setter agen-
daen for annonsørene. Det er van-
skeligere enn noen gang å forutse 
hva morgendagen vil bringe. 

Hvilken type strategiske valg kan 
vi da gjøre på hvilket tidspunkt? 
Hva må en strategi inneholde for 
at vi skal kunne agere på løpende 
endringer, gi oss struktur i forhold 
til omgivelsene, hjelpe oss å måle 
effekt, og sikre løpende læring? 

Kan en strategi være robust 
samtidig som den gir en tydelig 
retning i dette landskapet? 

Disse og flere spørsmål prøver vi  
å gi noen svar på gjennom fagar-
tikler og case i denne utgaven av 
Dialogmagasinet.

God lesning!

DIALOGKONFERANSEN 2014
24.-27. august, Quality Spa & Resort Strömstad

Skandinavias største og viktigste  
CRM & marketing-konferanse 
Årets program er større og bedre enn noen sinne. 60 internasjonale foredragsholdere  
presenterer case, suksesshistorier og strategier. Dialogkonferansen er en unik arena for ny  
kunnskap, nye kontakter og sosial relasjonsbygging. Jonas Gardell vil være der - kommer du?

De tre siste årene har vært utsolgt. Mange har ikke kommet med. Meld deg på nå! bring.no/dialogkonferansen
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For å gjøre det enda lettere for deg å 
skreddersy dine DM-kampanjer, har 
Bring utviklet et DM-verktøy, som er 
en ny selvbetjeningsløsning. Med flek-
sibel funksjonalitet og delikat design, 

er løsningen sømløs og enkel å bruke. 
Du laster opp din ferdig utformede 
DM, vi tar oss av trykking og distri-
busjon til målgruppen du ønsker å nå 
– rett i postkassen. Ønsker du å styre 

mer av prosessen selv, kan du også 
velge bare å leie adresselister. Det nye 
verktøyet vil få tilført flere funksjoner 
i løpet av året, eksempelvis leie av 
næringslivsadresser. 

Velkomstbrev til 
nyinnflyttere 
Er du interessert i å kommunisere med 
de som nettopp har flyttet inn i ditt mar-
kedsområde? Når man flytter dannes nye 
handlevaner, man velger nye leverandø-
rer av alt fra bredbånd og strøm til hand-
lesentre og dagligvarebutikker. Postens 
Flyttehjelp kan nå tilby deg en adressert 
DM som sendes hver 14. dag til de som 
nylig har flyttet til ditt nærområde. Dette 
er en unik mulighet til å ønske velkom-
men og skape gjentagende trafikk til bu-
tikk ved hjelp av gode og relevante tilbud. 
Det er også en fin timing for å rekruttere 
nye medlemmer til din kundeklubb. Bre-
vene sendes puljevis hver 14 dag, og kan 
segmenteres utover geografi. Samtykket 
gitt i Postens Flyttehjelp overstyrer reser-
vasjonsregisteret og dere treffer omtrent 
70 % av målgruppen. Alt printes, pakkes 
og sendes ut av Bring Dialog.

Vil du vite mer?
Kontakt stephanie.ferrero@bringdialog.no

Fant nye telekunder med Bring
Telering er en landsdekkende faghandelskjede som leverer produkter og tjenester innenfor 
telekommunikasjon til både bedrifter og private. De representerer tungvektere som Telenor, 
Apple og HTC, men markedet er preget av sterk konkurranse. Derfor måtte de tenke smart da 
de i fjor ønsket å markedsføre seg overfor bedriftskunder. I samarbeid med Bring avdekket de 
relevante SMB-bedrifter rundt sine 110 forhandlere. På våren sendte de ut over 30 000 adres-
serte tilbud. Samtidig sendte de lister til alle sine forhandlere, slik at de kunne følge opp og avta-
le kundemøter. Kampanjen var så vellykket at de valgte å kjøre en ny runde med over 40 000 
adresserte tilbud på høsten. Igjen ga det svært gode resultater, og nye runder vurderes i år.

Vil du vite mer? kontakt terje.jorgensen-2@bring.com

Trafikken øker for «Tilbudssøk» 
Tilbudssøk er et nettsted i regi av Bring som samler kundeaviser og reklame i en og samme 
portal. Slik får kundeavisene økt dekning og forlenget levetid, og forbrukere over hele landet 
kan enkelt søke opp tilbud de får i postkassen. Besøkstallene stiger stadig, og det er nå mellom 
50.000 og 60.000 besøk i måneden. Hva de søker på er veldig sesongbetont, og i perioden 
frem mot sommeren er det hagemøbler som er det mest attraktive søkeordet. For å få kunde-
aviser publisert på Tilbudssøk må man ha fysiske kundeaviser som distribueres til postkassen, 
og fysiske butikker. Bring sørger for å tagge alle produktene i avisen slik at de er søkbare. 

Les mer om tjenesten: bring.no/tilbudssøk

Nytt DM-verktøy

Prøv tjenesten på bring.no/dm-og-reklame-verktoy

“The essence of strategy is choosing what not to do” 
Michael Porter, Professor, Harvard Business School

Forventet vekst i det norske reklamemarkedet 2014.

Kilde: IRM - Institutet för Reklam- och Mediestatistik 1,3%
SMÅTT OM STORT

“Du laster opp din ferdig   
       utformede DM, vi tar oss av   
     trykking og distribusjon!”
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Gjelder ikke legemidler.

Tilbudet gjelder kun på Grønland Basar
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på en valgfri vare

Kupongen kan benyttes på Indiska Grønland Basar.

Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Nøkkelkopiering - Rens

Skredderi - Skoreparasjon
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Gjelder ikke aldersbestemte varer.

Bunnpris på Grønland Basar

har døgnåpent
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Åpent: 10 - 20 (18)

Velkommen til Grønland Basar

- ditt nærsenter på Grønland!

Vi vil gjerne ønske deg velkommen til vårt nærområde. Grønland Basar er et nærsenter og det 

naturlige handlestedet for alle som bor i bydelen. Her finner du alt du trenger under ett tak, 

inkludert spesialforretninger, spisesteder, vinmonopol, apotek og legesenter. Vi har også en 

døgnåpen dagligvarebutikk slik at du kan handle akkurat når du vil. 

Enkelte lørdager vil vi ha morsomme aktiviteter for barn, og vi har flere tilbudskampanjer årlig. 

Herved har vi gleden av å gi deg noen gode nabotilbud. Ta gjerne med deg kupongene neste gang 

du er på Grønland Basar. Vi gleder oss til å se deg!

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Hilde Frantzen

Senterleder

Grønland Basar, Tøyengata 2, 0191 Oslo, www.gronlandbasar.no, www.facebook.com/gronlandbasar 
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– Jeg kan faktisk personlig garantere 
at deltagerne vil lære masse, sier Arild 
Horsberg – og presenterer med stolthet 
foredragsholdere fra selskaper som 
Porsche, YO! Sushi, Sony, Nokia, Amer-
ican Express, Ford og den sterke norske 
merkevaren Helly Hansen.    

Dialogkonferansen har vært utsolgt i 
tre år på rad til tross for at den stadig 
blir utvidet – og slo ny rekord i fjor med 
530 deltagere. Med større program enn 
noensinne håper de også på deltager-
rekord i år.

– Du vet hva de sier: Never change a 
winning team; derfor kjører vi på mange 
måter det samme opplegget som i fjor, 
sier Horsberg. Men han lover at konfer-
ansen likevel blir helt unik.

– Det er ingen gjengangere fra år til år, 
noe som betyr at man garantert kommer 
til å lære noe man ikke visste fra før. 

Tre gode grunner
Horsberg mener det er tre gode grunner 
til at man bør melde seg på Dialogkon-
feransen 2014. 

– Det første har vi allerede vært inne 

på, nemlig foredragene og workshopene 
som tar for seg nye temaer. Man blir pre-
sentert for cases fra hele verden innenfor 
CRM og kundedialog. 

– For det andre tilbringer man tre og 
et halvt døgn sammen med likesinnede. 
Man får mulighet til å knytte kontakter – 
og ikke minst bli inspirert av andre. 

– Sist, men ikke minst er Dialogkon-
feransen en hyggelig og inkluderende 
møteplass hvor alle de sosiale aktivite-
tene er åpne og inkludert i prisen. 

Jonas Gardell
Og det blir enda flere internasjonale fore-
drag innenfor fagområdet kundedialog 
enn det pleier å være.  

– World class marketing strategies er 
et av dem, world class cases et annet. Te-
maet world class loyality marketing står 
også på programmet, blant mye annet, 
forteller Horsberg. 

Det blir også mulig å lytte til foredrag-
sholdere som ikke har noe som helst 
med kundedialog å gjøre. 

– Vi jobber med å få Jonas Gardell til 
konferansen vår. Han har jo ingenting di-

rekte med CRM å gjøre, men det å lytte 
til å folk som er gode foredragsholdere, 
som byr på seg selv – og ikke minst har 
en fascinerende personlighet, er både 
inspirerende og lærerikt. Det er viktig å 
også ha noen slike foredragsholdere og 
krydre programmet med. 

Du kommer garantert til å lære mye nytt om du deltar på årets 
Dialogkonferanse. Hvorfor? Det finnes ikke gjengangere.

Blir det ny rekord?
Dialogkonferansen 2014

"Wow! What a fantastic 
conference! Great content, 
super networking. But 
above all, a real-life, social 
celebration of the 'R' in CRM”

Markus Kramer  
Global Marketing Director  
Aston Martin

TEKST: SONJA EVANG   FOTO: FRA FACEBOOK

ARENA

Dialogkonferansen

• Skandinavias største og  
ledende CRM / 1:1 konferanse. 

• 18. årgang i 2014. 
• 3 fulle dager med fag  

og sosiale aktiviteter.
• Internasjonale foredrag  

og workshops.
• Unik nettverksbygging.
• 24. – 27. august på  

Strømstad Spa og Resort

Les mer om Dialogkonferansen 2014 
og meld deg på her: 
bring.no/dialogkonferansen2014
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Staples er Norges største lands-
dekkende butikkjede for hjem 
og kontor, og sørger daglig for at 

tusenvis av nordmenn er utstyrt med alt 
de trenger til skrivebordet, skolebenken 
eller kontoret. Butikkjeden kombinerer 
både analoge og digitale kanaler for å 
treffe kundene. Et av de viktigste virke-
midlene er kundeavisen. 

Bredt sortiment
I 1985 satt den amerikanske forretnings-
mannen Tom Stemberg og jobbet med 
viktige dokumenter, da han fikk et aku-
tt behov for fargebånd til printeren. På 

den tiden var det bare nisjeforretninger 
som drev med kontorrekvisita, og den 
lokale forhandleren hadde tatt langhelg. 
I frustrasjonen over å måtte belage seg 
på upålitelige forhandlere, så Stemberg 
sitt snitt til å finne sin egen måte å gjøre 
kontorrekvisita mer tilgjengelig på.

Resultatet ble Staples – verdens største 
leverandør av utstyr til kontoret. Her i 
landet har kjeden 22 butikker spredt over 
hele kartet. Det som startet med kule-
penner og binders er i dag langt mer om-
fattende. Butikkhyllene bugner av alt fra 
renholdsvarer til reiseeffekter og verk- 
tøy, og det er viktig å bygge kunnskap 

om denne produkt-
bredden for å ta ut 
potensialet i Staples. 
Bjørn-Erik Elgesem, 
markedssjef i Staples 
Retail Norge, mener 
DM er ypperlig til den 
jobben.

– Ordtaket vårt er “Alt til kontoret og 
mye, mye mer”. En DM i postkassen gir 
oss rom til å gjøre kundene våre bevisst 
på det, samtidig som vi kan gi dem tilbud 
og gode priser.

Mer lesetid med kundene
Markedssjefen mener postkassen er kan-
alen som gir mest trafikk i deres butik-
ker, og opplever at den gjennomsnittlige  
Stapleskunden heller vil ha tilbudene der 
enn i avisen. Nylig gjennomførte medie-
byrået Carat en nøytral kanaltest for 
Staples. Den bekrefter at 75 prosent av 
respondentene foretrekker postkassen 
fremfor andre kanaler.

– Tradisjonelt har vi hatt 22 kundeav-
iser i året, hvor den ene halvparten har 
gått i postkassen og den andre i avisen. 
På bakgrunn av undersøkelsen til Carat 
har vi gjort et skifte mot å bruke postkas-
sen mer, og i år distribuerer vi over 60 % 
av kundeavisene som post, sier han.

For kontorgiganten Staples er kundeavisen 
bindeleddet i markedsføringen.

Kreativ Markedsføring

Trykker til i tøft marked

“Ordtaket vårt er Alt til 
kontoret og mye, mye mer”

KUNDEPROFILEN
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Staples og Bring

Staples
• Verdens største leverandør av 

utstyr til kontoret.
• Den norske avdelingen holder til 

i Oslo.
• 22 butikker i Norge.
• Organisert i to seksjoner: Staples 

Advantage som jobber i B2B-mar-
kedet, og Staples Retail som retter 
seg mot private og SMB-bedrifter.

Bring leverer
• Analyser av distribusjonsområder
• Distribusjon av DM.
• Effekttesting av DM-kampanjer.

Vil du vite mer?
Kontakt Dag Ulvatne Hansen
Key Account Manager
Tel: 91 37 52 68 
E-post: dag.hansen@bring.com

Mange av Staples’ produkter er sesong-
baserte, og de 24 årlige kampanjene har 
derfor ulike temaer fra gang til gang. I fjor 
hadde de kjempesuksess med sitt “Gi-
gantSALG”, og nylig hadde de gode re-
sultater med to salgskampanjer for prin-
tere distribuert med post i hele landet. 

– Skolestart er en spesielt viktig peri-
ode, og i år vil vi legge større trykk på 
kundeaviser i postkassen enn tidligere. 
Disse får et uttrykk som spisses mot akt-
uelle målgrupper. Vi har dessuten begynt 
å segmentere i samarbeid med Bring, slik 
at vi når ut til relevante distribusjonsut-
valg. Dette har hatt god effekt, og er noe 
vi vil jobbe ytterligere med.

Sterkt supplement
Siden Staples tilbyr produkter innenfor 
flere kategorier, har de dermed ulike 
konkurrenter i forhold til produktkateg-
oriene. Konkurransen er skarp, og et av 
virkemidlene for å skille seg ut er å supp-
lere kundeaviser med kommunikasjon i 
andre markedsføringskanaler. Kombi- 
nasjonen av flere kanaler gir et jevnere 
trykk på markedsaktivitetene enn før. 

– Tidligere distri- 
buerte vi kundeav-
iser annenhver uke, 
med lav kundeaktiv-
itet i mellomukene. 
Dette har vi utlignet 
med mindre, kost-
nadseffektive aktivi-
teter hver uke. 

Kombinasjonen har gjort at Staples 
har fått mer stabilitet og en god kun-
detilvekst de siste syv-åtte månedene. 

– Dessuten nyter vi godt av å være 
en global merkevare. I tillegg har vi bu-
tikkansatte med et høyt service- og 
kunnskapsnivå, mener Elgesem.

Populær kundeklubb
Målgruppen til Staples er hovedsakelig 
fra 40 år og oppover, og de planlegger 
å holde på de tradisjonelle kommunikas-
jonskanalene. Likevel krever markedet 
flere digitale alternativer. De utvikler 
seg derfor også digitalt, i tråd med 
kundekravene. 

– Det er generelt mer handel som går 
via nettet. Dette blir, sammen med 1:1 
markedsføring og dialog med kundene, 
viktigere og viktigere for oss, sier Elgesem. 

For å komme tettere på kundene 
har de opprettet Staples Signatur, en 
kundeklubb som stadig vokser. Her får 
medlemmene fordeler som “månedens 
produkt” og gode dagstilbud.

– Vi ser på muligheten for å utnytte 
kundeklubben ytterligere. Det er et mål å 

øke kundemassen. Vi skal også fokusere 
mer på segmentering og jobbe for å styr- 
ke oss ytterligere på 1:1 kommunikasjon. 
Dette vil vi kombinere med mer trykk på 
digitale og mobile flater – samtidig som 
vi holder tungt på kundeavisen.

TEKST: HÅVARD JØRSTAD   FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM

KUNDEPROFILEN

“Kombinasjonen av flere 
kanaler gir et jevnere trykk på 
markedsaktivitetene enn før”
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Mediestrategi handler ikke bare om å plassere budskap  
– men om å engasjere folk, skape interesse og respons,  

mener Stian Giskeødegård i Starcom.

MediestrategiReklamemarked i endring

STRATEGI

Hvordan vil de enkelte reklamekanalene utvikle seg i 2014? Hvem taper 
og vinner i kampen om annonsørenes penger og hvilke kanaler er størst? 
Vi har sett på prognosene for en del av reklamekanalene. Det er forventet 
at det totale reklamemarkedet i Norge passerer 20 milliarder i 2014.

INNSIKT
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Hvordan går 
utviklingen?

Vinnere og tapere
Internett vil være vekstvinner-
en i 2014, etterfulgt av mobil 
og TV. Dagspresse fortsetter å 
falle, det gjør også ukepresse/
magasiner. For uadressert 
direktereklame forventer man 
fortsatt stabil utvikling, med 
en estimert vekst på ca 1% -469
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Kilde: IRM - Institutet för Reklam- och Mediestatistik 
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                          STRATEGI

– En god mediestrategi 
øker effekten av kom-
munikasjonsarbeidet, 

den sikrer bedre treffsikkerhet mot 
målgruppen, bidrar til økt relevans, 
samt større interesse for produk-
tet eller tjenesten man ønsker å 
markedsføre. Kort sagt reduserer 
man risikoen for å kaste bort penger, 
sier Giskeødegard, som er Director 
Insight & Communications Planning 
i Starcom. 

Eksterne partnere vil sjelden ha 
den samme informasjonsdybden 
om kundens virksomhet; ergo – jo tettere samarbeidet 
er, jo mer realitetsorientert og målrettet blir strategien, 
mener Giskeødegaard. 

– Hvis det ikke er tydelig hvilken jobb mediestrate-

gien skal løse – og hvilke mål man skal 
jobbe mot, spiller det jo mindre rolle 
hvilke veivalg man tar. For å få mest 
mulig ut av investeringene er det 
viktig at byrået oversetter kundens 
forretningsmål til operative kommu-
nikasjons- og mediemål.  

Reell innsikt om forbrukerne, mark-
edet og ikke minst den kategorien 
man konkurrerer i er avgjørende for 
en solid og retningsgivende strategi. 

– Utfordringen er å gjøre kunn- 
skapen enkel og håndterbar, men 
samtidig operativ. Man skal kunne 

bruke den til å ta valg. Med reell og god innsikt blir 
strategien nærmest en konsekvens av denne. Retnin-
gen blir tydeliggjort i innsiktsarbeidet. Men selv når 
retningen er tydelig må det være en kjerne i strategien.

– Mediestrategi handler ikke bare om å plassere 
budskap foran en gruppe mennesker, men 
derimot å engasjere folk. En bærende idé som 
handler om å skape positive opplevelser for 
målgruppen, vil ha større gjennomslagskraft i 
dagens medielandskap.  Videre må ulike me-
diekanaler orkestreres slik at de spiller ulike roll-
er, samtidig som de utgjør en integrert helhet.  

Ingen strategi vil fungere ordentlig uten solid gjen-
nomføringsevne. 

Mediemarkedet handler stadig mer om gjennom-
føring. 

– Som tommelfingerregel kan vi si at til syvende og 
sist handler 5 prosent om selve strategien, 15 prosent om 
organisering og ressurser, og 80 prosent om gjennom- 
føring. 

Kunde og byrå må løpende følge med på hvordan 
aktivitetene går – og ved behov justere kursen underveis. 

– Det betyr ikke at man helt har sluttet å være fok-
usert på årsplaner, men at tilpasningsevne og gjen-
nomføringskraft har blitt enda viktigere for å mak-
simere avkastningen på investerte midler. 

Vil du vite mer?
Kontakt Stian Giskeødegård, Starcom
Tel: 48 11 98 92 
E-post: stian.giskeodegard@no.starcom.com

TEKST: SONJA EVANG  FOTO OG ILLUSTRASON: THOMAS HAMMARSTRØM

“Kort sagt reduserer man 
risikoen for å kaste bort penger”

Stian Giskeødegård
Director Insight & 
Communications 
Planning i Starcom.

HVA®   
ønsker vi 

å oppnå?

HVEM®
skal vi 
snakke til? HVORFOR®

skal vi snakke til 
akkurat disse?

HVOR®
skal vi 
nå dem?

HVORDAN®
skal vi nå frem 
til dem? NÅR®

skal vi snakke 
til dem?

HVOR®
ofte skal vi 
snakke til dem?

HVORDAN®
fordeler vi  
budsjettet best?

HVORDAN®
sikrer vi at vi når 
våre mål?
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Dette kan  Bring Dialog besvare for deg

• Hvilke mål skal virksomheten ha innen kunde- og CRM strategi?
• Hvordan skal virksomheten måle suksess?
• Hvilket fokus skal virksomheten ha på kort og lang sikt?
• Hvilke markedsføringsprogrammer og prosesser bør utvikles?
• Hvilken kundeinformasjon og datakvalitet må virksomheten ha for å kunne 

realisere god kunde- og CRM strategi? 
• Hvilke endringer i kundeadferd kreves?
• Hvilket systembehov innen kunde- og CRM arbeidet har din virksomhet?

Gjennom 20 års erfaring har Bring Dialog funnet den optimale måten å 
levere CRM og kundestrategi på. Det kan selskapet ditt nyte godt av.

Har du en god strategi for din kundeportefølje?

Vi viser vei!

TEKST: SONJA EVANG   FOTO: STIAN ANDERSEN

STRATEGI

THOMAS W. KØHL 
Strategisk rådgiver
Tel: 934 28 742 

LINE NORDBY 
Strategisk rådgiver
Tel: 952 26 506

MARTIN DOKKA 
Strategisk rådgiver
Tel: 911 87 069

LINE HOFSÆTH 
Strategisk rådgiver
Tel: 950 60 882

Rådgiverne hos Bring 
Dialog hjelper deg å sette 
"Kundereisen" i system.

Har du en plan og et system for hvordan 
du skal håndtere bedriftens kundeporte-
følje gjennom ulike faser av kunderelas-
jonen? Bring Dialog tilbyr strategisk råd-
givning med et eget utviklet metodeverk 
– "Kundereisen".

– Vi har vært i markedet siden 1992 og 
har jobbet med de største selskapene i 
Norge gjennom mange år. Det at vi både 
er rådgivende og gjennomførende gjør at 
vi har lært – og fortsatt lærer utrolig mye. 
Vi har oppdaget fallgruvene, men vet 
også hva som gir de ønskede resultatene. 
Dette gir kundene kortere time-to-market 
og lavere prosjektkostnader. Vi er med 
andre ord ikke et konsulentselskap som 
leverer en rapport og ønsker lykke til, sier 
salgs- og markedsdirektør Dag Fraurud. 

Et helhetlig veikart
Han beskriver CRM-arbeidet og kunderei- 
sen til Bring Dialog som helhetlig og til-
passet markedet, trender og teknologisk 
utvikling. 

– Vi er en samarbeidspartner som er 
der gjennom hele prosessen. Samtidig 

som vi har bredde i kraft av å være to-
talleverandør, har vi spesialister innenfor 
alle områder. Slik kan vi sette sammen 
kundeteam som er helt optimale i for-
hold til det våre kunder har behov for. 

Som totalleverandør av kundedialog 
stiller Bring Dialog med erfarne rådgiv-
ere innen kundedialog og CRM-strategi.

– Vi er ledende i Norge på alt fra strategi 
til gjennomføring av analytisk CRM, pros-
esser/CRM-systemer og kommunikasjon 
 – og kundereisen er en gjennomarbeid- 
et metode for utvikling og etablering av 

lønnsom CRM og kundestrategi. Vi tilbyr 
kundene et veikart som sikrer en effektiv 
strategiprosess. 

Kundereisens premisser
For å gjennomføre kundereisen er Bring 
Dialog avhengig av å forstå kundens virk-
somhet, bransje og rammebetingelser. 

– Arbeidet med kundereisen krever til-
gang til både dokumentasjon og ressurs-
er i ulike faser. Arbeidet skjer i egenskap 
av intervjusituasjoner, desk research og 
workshops med kunden.

DAG FRAURUD 
Salgs- og markedsdirektør
Tel: 930 85 790  
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KUNDELOJALITET

Dagen etter utsendelsen av DM til Trygs 
fordelskunder, får kundeservice telefon 
fra en opprørt mann som har funnet en 
ÅPNET konvolutt fra Tryg i postkassen. 

– Vi kunne straks berolige ham 
med at det ikke dreide seg om 
inn-brudd i postkassen. Dette var 
en kampanje hvor vi ønsket å in-
formere kunden om at han nå får 
hjelp fra Tryg hvis han blir utsatt 
for et ID-tyveri. 

Blant de mange henvendelsene 
var også flere positive, kunder 
som synes idèen var kreativ og 
morsom. 

– At de reagerte er et tegn på 
hvor listig DMen var utformet og 
at vi evnet å skape oppmerk-
somhet, sier senior marketingkonsulent  
Therese Haugland i Tryg.  

Beholde gode kunder
Hvis en kundefordel skal gi mening og ha 
verdi, må kunden selvsagt vite om den. 

– Hensikten med utsendelsen var net-
topp å gjøre fordelen kjent, og slik bidra 
til økt lojalitet blant våre beste kunder. 
Blir kundene utsatt for ID-tyveri får de 
nå hjelp fra Tryg. Det er ingen forsikring, 

men hjelp til å begrense og rydde opp 
i de økonomiske konsekvensene – uten 
noen ekstra kostnad. Den digitale verden 
gjør livet enklere for oss, men den har 

også skapt nye former for kriminalitet. 
Ca. 300.000 nordmenn er blitt utsatt for 
ID-tyveri for eksempel ved at personlige 
opplysninger har blitt stjålet og misbrukt 
til å ta opp lån eller kjøpe ting på nettet.
Med dette som utgangspunkt kom idèen 
om den åpne konvolutten i fjor høst.   

– Ved å sende brevet i en konvolutt 
som allerede var blitt åpnet, ga vi et 
tydelig signal om hvor lett noen kan 
stjele personlige brev og opplysninger.  

Dette vekket kundens oppmerksomhet. 
Vi hadde likevel behov for raskt å lande 
kunden i trygghet. Derfor inneholdt kon-
volutten en ny og lukket konvolutt med 

en beroligende og forklarende 
tekst.  

God respons
Rundt 160.000 kunder som opp-
fylte kravet for å være Tryg Pluss-
kunde, mottok DM i postkassen. 

– I brevet ble de gjort kjent 
med sin nye fordel og henvist til 
en webside hvor de kunne se en 
film om fordelsprogrammet Tryg 
Pluss,  og svare på noen spørsmål 
om ID-tyveri. Hensikten var å øke 
kunnskapen om hva som kan skje 

om man blir utsatt for slik kriminalitet. De 
som deltok kunne vinne en MacBook. 

– Totalt har 35.800 kunder (22,4 
prosent) besøkt kampanjesiden, noe som 
må sies å være veldig bra. 

Vil du vite mer?
Kontakt Karin Hovland Skudal
Key Account Manager
Tel: 90 82 04 41
epost: karin.skudal.bring.com

Den åpne konvolutten fra Tryg viser hvor lett det er for 
uvedkommende å stjele personlig og sensitiv informasjon. 

– Denne skulle fange kundens oppmerksomhet – noe 
den i aller høyeste grad gjorde. I den åpne konvolutten 
finner kunden en lukket konvolutt med en beroligende 
og forklarende tekst, forteller senior marketingkonsulent 
Therese Haugland i Tryg. 

Da Tryg skulle informere kundene om en ny fordel 
satte de enkelte sinn i kok. Men så var det jo nettopp 

oppmerksomhet de var ute etter. 

Innbrudd i postkassen?
Dm mot ID-tyveri

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM

“Hvis en kundefordel 
skal gi mening og 
ha verdi, må kunden 
selvsagt vite om den”



2120

PRESISJON

Allfoto produserer og selger personlige foto- 
produkter som kalendere og fotobøker. De 
er representert i åtte land, med hovedkontor 

i Amsterdam.

Startet på ny
– Vi har ikke gått aktivt ut for å bli kjent i Norge, det 
har vært litt som å starte opp på ny, sier markedssjef 
Harald Stangeland. 

– Det var ingen markedsføringsstrategi for det nor-
ske markedet før jeg startet i juni 2013. Vi har satt 
edruelige mål, samtidig som vi ønsker å bli en stor ak-
tør i et marked som vil vokse kraftig de neste årene.

Stangeland innså raskt at selskapet ikke ville greie å 
vokse fort nok i Norge med vanlig vekst. På veien mot 
en posisjon i Norge har Allfoto sett seg nødt til å ta grep.

Da Allfoto skulle trenge gjennom på 
det norske markedet valgte de Bring 
som en av sine samarbeidspartnere.  

Det har de ikke angret på.

På nye jaktmarker

Nettrafikken opp  
70 prosent

– Vi var avhengige av strategiske partnere som kunne 
hjelpe oss videre og kom tidlig i kontakt med Bring. 

Målet var økt omsetning med salg til eksisterende 
kunder og kommunikasjon med nye kunder.  Bring gjorde 
analyser av kundegrunnlaget, laget scoringsprofiler som 
estimerte kjøpssannsynlighet og utførte datavask. Ek-
sisterende kunder ble kontaktet via e-post og adressert 
DM i postkassen, mens potensielle kunder fikk adressert 
DM. Produktet ble markedsført i “Flyttehjelpen” og “Ferie-
hjelpen” - to samtykkebaserte forbrukerportaler i Brings 
preferansebase. Folk som omadresserer grunnet flytting 
eller ferie fikk fotobok eller fotokalender. 

Voldsom økning
Nå ser fremtiden lysere ut for Allfoto, og trafikken på 
nettsiden har økt med 70-80 prosent siden juli.

– Mye av den æren skal Bring ha. Vi likte måten de 
tenkte på, og de så på oss som en frisk pust i bransjen. 

Nå vil de jobbe mot å oppnå ønsket posisjon i marke-
det, og Stangeland mener de må ta smarte valg.

– Vi anser Bring som en viktig partner for å nå mål-
ene, og er svært fornøyd med samarbeidet. De har 
flere løsninger som passer våre behov utmerket, og 
dedikerte ansatte.

Vil du vite mer?
Kontakt Peter Uhrenholt
Senior Business Developer, International
Tel: 93 42 87 88 
E-post: peter.uhrenholt@bringdialog.no

TEKST: SONJA EVANG   FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM
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CRM

TEKST: HEGE GRUBBEN   FOTO: ERIKONA

Hvor mange fordelskort har du og hvor 
mange ganger har du glemt dem når 
du skal handle? MainCard har utviklet 
neste generasjons kundeklubb hvor 
alt du trenger å gjøre er å betale med 
ditt vanlige bankkort eller kredittkort, 
uavhengig av bank eller kred-
ittkortselskap. Bring Dialog har 
sikret seg enerett på teknologien.

Blir ikke enklere
Direktør for digitalkommunika-
sjon, Erik Johnsen forklarer:

– Kunden må først registrere 
seg som i en vanlig kundeklubb 
hvor kontonummeret legges inn 
som en del av profilen. Deretter 
sporer systemet alle handler som 
gjøres med debetkortet tilknyttet 
denne kontoen. Det går også an å 
legge inn kredittkort om man øn-
sker å opparbeide bonus når man bruk-
er det. Kunder som har handlet og som 
ikke er medlem av kundeklubben kan 
registrere seg innen kl. 24.00 samme 
dag og få bonus på det man allerede 
har kjøpt.

 – I tillegg kobler vi systemet inn i 
POS-systemet til din butikk eller kjede 
om du ønsker det. Da vil du ha analyse-

grunnlag med 100 % oversikt over alt 
kundene handler for med kortene som 
er registrert, og du vil kunne vite hva og 
hvor ofte de handler. 

For sluttbrukeren vil kvittering på alt 
som er kjøpt ligge inne på en responsiv 

webside på mac/pc og app/smarttelefon.
– Vi tør påstå at det pr. i dag ikke fin- 

nes noen enklere måte og drive en 
kundeklubb på, sier Johnsen.

Personlig budskap
Du kan kommunisere med kunden via 
Min side, SMS eller epost. Budskapet 
kan være personifisert og f.eks. starte 

med “Hei Erik! Du har 420,- til gode i 
Bonus. Vi har nylig fått inn vår nye som-
merkolleksjon med spennende nyheter. 
Velkommen til en hyggelig handel.” 

– Åpningsprosenten på e-postutsendel-
ser som starter med hvor mye man har 

til gode er veldig høy, sier Johnsen.

Hafslundbonus
– Maincards erfaring og kompe- 
tanse var uvurderlig i oppstarten 
av Hafslundbonus, sier kundesjef 
Privat i Hafslund Cecilie Helland- 
Evebø.

Konseptet bidro til en rask 
oppstart av bonusprogrammet 
og ga en ferdig løsning som kun 
krevde noen få tilpasninger for å bli 
integrert mot Hafslunds eksister-
ende systemer.  
– Vi ser frem til videre samarbeid 

og videreutvikling av Hafslundbonus, sier 
Helland-Evebø.

Vil du vite mer?
Kontakt Erik Johnsen
Direktør for digitalkommunikasjon
Tel: 900 89 154 
E-post: erik.johnsen@bringdialog.no

Kortene kan kastes
Et partnerskap mellom Bring Dialog og MainCard gir svært spennende 

muligheter innen utvikling av kundelojalitetskonsepter. 

Neste generasjon kundeklubb

“Vi tør påstå at det pr. 
i dag ikke finnes noen 
enklere måte og drive 
en kundeklubb på” 

Bring Dialog  
og MainCard

• Nytt partnerskap som gir 
mulighet til levere 360-graders 
kundedialogprogram, på tvers 
av alle kunder og bransjer.

• Kunden kan kaste bunken med 
kundekort og heller bruke bank- 
eller kredittkort.

• Avtalen går over tre år, med op-
sjon på ytterligere forlengelse.
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Kirkens Bymisjons 
julekampanje 
 

• Den årlige julekampanjen er KBs  
viktigste inntektskilde utover støtte

• fra det offentlige, og har eksistert i 
over 20 år. 

• Bring har vært ansvarlig for alt fra 
tankeprosess og budskap, til grafisk 
formgivning, interaktiv dialog og 
utsending av materiell og DM-er. 

• Kanaler som ble brukt var DM, 
annonser, Facebook, Instagram, 
hjemmeside og SMS.

• Kombinasjonen av Facebook og mo-
bil satte fart på pengeinnsamlingen.

Vil du vite mer?
Kontakt Line Nordby
Key Account Manager
Tel: 95 22 65 06  
e-post: line.nordby@bringdialog.no

EFFEKT

Det sa juryen i Annonsørforeningen da 
de ga Kirkens Bymisjon og Bring Dialog 
sin gjeveste pris, Grand Prix, for kampan-
jen “Gled en som gruer seg til jul”.

– Kirkens Bymisjon har tatt noen modige 
valg, og har gjennomført et imponerende 
effektivt løp over flere år, sa de videre – og 
konkluderte med at kampanjen også had-
de størst prosentvis vekst av alle casene.

Holdningskampanje
– Vårt oppdrag er å avdekke nødens 
årsaker, lindre smerte og arbeide for en 
bedre og mer rettferdig hverdag i stor-
bysamfunnet, sier Hans Jacob Torkild-
sen i Kirkens Bymisjon.

I 2010 fant de ut at noe måtte gjøres på 
innsamlingssiden.

– Vi gjennomførte en aksjon der te-
maet var å “Bry seg om barn som har 
det vanskelig i samfunnet vårt”. Den fun-
gerte bedre som holdningskampanje enn 
som innsamlingsaksjon, og resultatet ble 
dårligere enn forventet.

 
Tapte drømmer
Derfor ble det lagt opp til en ny strategi 
og nye mål da det nye kampanjekon-
septet “Gled en som gruer seg til jul” 

ble utviklet. Den fokuserte på arbeid-
sområder som var felles for alle byene 
Kirkens Bymisjon arbeider i, og valgte ut 
det mest konkrete, synlige og praktiske 
arbeidet. 

– Gjennom våre møtesteder og kafeer 
møter vi daglig mange mennesker. Felles 
for disse er at julen er en vanskelig tid, 
med savn og tapte drømmer. Dette er et 
budskap mange kan kjenne seg igjen i.  

Tett på Bring
Bring Dialog har vært ansvarlig for alt 
fra tankeprosess og budskap, til grafisk 
formgivning, interaktiv dialog og utsend-
ing av materiell og DM-er. 

– De var en viktig del av hele prosessen. 
Vi tok i bruk kanaler som DM, annonser, 
Facebook, Instagram, hjemmeside og 
SMS, sier Torkildsen.

– Dette er et godt bevis på at vi kan 
fagfeltet én til én-kommunikasjon, sier 
Svein Simonsen i Bring Dialog.

Han legger til at volumet ligger på 
tradisjonell DM, men at kampanjen også 
hadde mye digital kommunikasjon.

– Vi knekte koden ved å bruke Face-
book sammen med mobiltelefonen og 
samlet inn penger på den måten.

– Og en verdig vinner som alle har noe å lære av!

En nydelig kampanje
ANFO ef ektvinner!

TEKST: SONJA EVANG
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Tre kunder om BringHva skjer?

INSPIRASJON

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

Neste utgave kommer august 2014

Hele Norden på ett sted
Bring tilbyr leie av næringslivs- og privatadresser i hele Norden, og kan sikre høy 
kvalitet på dine kundedata. Dette kan senke dine kostnader og styrke kundedialo-
gen, samtidig som du slipper å forholde deg til flere leverandører. Registrene opp-
dateres i en felles nordisk datavask, og Bring koordinerer også nordiske prosjekter.

Vil du vite mer? Kontakt Peter.Uhrenholt@bringdialog.no

Fortell om hva dere har oppnådd
Vi er på jakt etter flere gode historier, der DM eller CRM har vært en del av
virkemidlene. Send oss en enkel beskrivelse av hva dere har gjort, så tar
vi kontakt med deg. Tips som blir benyttet i magasinet, premieres med et
gavekort på kr 2000.

Send historien til dialog@bring.com

02. april
Konferanse: Retail Innovation
Sted: Bristol konferansesenter, Oslo
Arangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

30. april
Frokostsamling: Kreativ frokost
Sted: VG-auditoriet, Oslo
Arrangør: INMA
Påmelding: inma.no

08. mai
Konferanse og prisutdeling: 
Retailkonferansen 2014
Sted: Kulturkirken Jakob, Oslo
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: retailforum.no

22. mai
Konferanse:  
Big data - Beyond the hype
Sted: Bristol konferansesenter, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

22. mai
Frokostmøte:  
Ta kunderelasjonen til yttergrensene!
Sted: Nordeas lokaler i 
Middelthunsgate, Oslo
Arrangør: NORDMA
Påmelding: nordma.no

24. – 27. august
Konferanse: Dialogkonferansen 2014
Sted: Strømstad Spa og Resort 
Arrangør: Bring
Påmelding: bring.no/
dialogkonferansen2014

Hos Bufetat i Buskerud og Vestfold jobber 
de ansatte med å ivareta trygg vekst og 
utvikling for barn, ungdom og familier som 
trenger hjelp og støtte. En av oppgavene er 
å finne fosterhjem til barn, og for å nå ut til 
potensielle familier tar de i bruk ulike virke-
midler. Ett av dem er DM i postkassen. 

Når ut
I Buskerud og Vestfold er det behov for 200 
til 250 fosterfamilier årlig. Ca. 35 % av dis-
se forsøker Bufetat å finne via barnas egne 
familier og nettverk. Resten må rekrutteres 
gjennom markedsføring.

– Vi har benyttet DM i to til tre år nå, som 
vi sender ut i utvalgte områder to ganger 
i året. Vi holder informasjonsmøter uken 
etter hver utsendelse. Her ser vi at 10 – 50 
% av de som møter opp viser til informas-
jonsbrosjyrene de har fått i posten, sier Inger 

Johanne Olsen, rådgiver i Bufetat Buskerud 
og Vestfold. 

Enorm betydning
I disse dager sender de ut nye DMer, og yt-
terligere en utsendelse er planlagt i august. 

– Vi er meget fornøyd med Bring. Rådene 
og oppfølgingen har gitt oss økt re-
spons.  Rekruttering av fosterhjem er en 
evigvarende oppgave, og vi får aldri for 
mange. Det betyr enormt mye for barna 
at vi rekrutterer nok hjem. Det øker sjansen 
for å finne hjem som passer for hvert enkelt 
barn, sier Olsen.

Vil du vite mer?
Kontakt Liv Bodil Sortodden
Key Account Manager 
Tel: 90 88 78 53
E-post: liv.sortodden@bring.com

Effektiv rekruttering  
av fosterhjem
DM øker responsen for Bufetat.

Kunde: Boots Norge AS
Navn: Erica Munthe-Kaas
Stilling: Kundeklubbansvarlig

Boots Norge AS har akkurat startet å jobbe 
med Bring. Vi har fått hjelp til å sette opp en 
helt ny CRM-løsning, og er i startfasen med 
å bruke dialogsystemet Portrait. Vi er veldig 
fornøyd med å ha fått Bring som samarbeids-
partner. De har fagkompetansen vi trenger, 
og de er en god leverandør som finner de 
beste løsningene for oss.

Kunde: Brio 
Navn: Jørgen Christoffersen
Stilling: Category Manager

Vi får hjelp av Bring til å sende ut DMer til 
våre kunder, og i etterkant av utsendingene 
hjelper de oss også med effektmålinger av 
dem. Vi nyter dessuten veldig godt av å bruke 
kartløsningene som viser hvor vi bør sende 
ut DMene. Samarbeidet med Bring er tett 
og fint, og vi får god oppfølging. Dessuten 
er det veldig enkelt å ha ett kontaktpunkt å 
forholde seg til.

Kunde: 2Rom.no
Navn: Lilya Geertsen
Stilling: Daglig leder

Vi selger designmøbler via butikk i Holme-
strand og nettbutikken 2rom.no. De fleste va-
rene sendes med pakker under 35 kg, mens 
f.eks. spisebord og sofaer sendes som cargo. 
Vi er meget fornøyd med Bring, og imponert 
over hvor brukervennlig Mybring-løsningen er. 
Den er viktig for å beregne pris og levering til 
våre kunder. Vi skal være best på både design 
og leveranse, og da er Bring et naturlig valg. 



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

Fyller kundene dine 
handlekurven?
Bring leverer nå et unikt system for bonusprogram som g jør at
kundene dine får lyst til å handle mer enn bare sokkene.
Bonus opptjenes hver gang kundene bruker bank eller kredittkort
i din butikk, og de utløser oppspart bonus med smarttelefonen.
Løsningen er lett å administrere og du er i gang på 1-2-3.
               
Vil du vite mer? Kontakt: martin.dokka@bringdialog.no


