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Våre tjenester dekker alt du har
behov for innen 1:1 kundedialog 

Vi hjelper deg med kunderekruttering og kunderelasjoner som varer
Les mer om tjenestene våre på bring.no/reklame eller ring 04045.

Bring har et av landets største kompetansemiljøer  
innenfor utvikling og drift av lønnsomme kunderelasjoner  
i alle 1:1 kanaler. Vi er eksperter på kundedialog og  
lojalitetsprogrammer, enten det er i digitale kanaler  
eller postkassen.
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INSPIRASJON
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Større innsikt  
gir mindre risiko
Å investere i nye markedstiltak  
for å øke salget innebærer alltid  
en form for risiko. Det er vanskelig 
å vite utfallet av tiltaket før det er 
gjennomført.

Dette bildet har endret seg gjennom 
fremveksten av digital markedsføring, 
hvor annonsørene kan optimalisere 
både budskap og plassering under-
veis gjennom A/B-testing og annen 
tilgjengelig webstatistikk. 

Likevel ser vi at noen analoge  
kanaler skaper høyere konvertering 
og salg, spesielt i kombinasjon med 
markedsføring i digitale kanaler. 
Derfor vil pretesting fortsatt være 
viktig for å skape effektive kampan-
jer på tvers av kanaler. Den viktigste 
læringen ligger i å forstå hvordan de 
fungerer sammen.

Som du vil se i denne utgaven  
har pretesting av forsiden på  
kundeaviser stor betydning for  
resultatet. Annonsørene kan også  
dra nytte av tidligere erfaringsdata 
fra for eksempel Effektbasen, hvor  
vi finner tidligere tester på kunde-
aviser og kampanjer som har gått 
i postkassen. Det er ikke alltid man 
trenger å finne opp kruttet på nytt.

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: Hege Grubben, 
hege.grubben@posten.no, tlf: +47 414 02 346 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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Nå er det etablert egen hjemmeside for Nordic Link, som er et samarbeid mellom  
fire nordiske hovedaktører innen kundedialog og CRM, deriblant Bring Dialog. Sam- 
arbeidet gir bedriften din mulighet til å finne nye kunder på tvers av de nordiske  
landene, og gjør det enklere å holde kontakten med eksisterende kunder. Til sammen 
23 millioner privatkunder og 2,7 millioner bedrifter gir et unikt utgangspunkt for analyse, 
segmentering og adressevask. Du får én kontaktperson, som gir et samlet tilbud og 
som står for gjennomføringen av prosjektet ditt – tilpasset lokale lover og regler.

Vil du vite mer? 
Se Nordic-link.no

Ny side for Nordic Link

“ I Bring har vi tilgang til 380 analytiske variabler som forteller oss 
mye om kundens sannsynlige preferanser. Dette gjør det mulig å 
tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt kunde.“

Are Solberg, direktør for CRM-systemer, Bring Dialog380
SMÅTT OM STORT

Over 500 000 
bruker Digipost

I april rundet Postens digitale postkasse 
Digipost 500 000 brukere. 
– Dette er en hyggelig milepæl for 
oss. Nå er det stadig flere offentlige 
virksomheter som tar i bruk sikker digital 
postkasse, og vi venter at antall brukere 
stiger i takt med dette, sier Thomas 
Mathisen, direktør for Digipost. Innen 
første kvartal 2016 skal det offentlige 
som hovedregel kommunisere digi-
talt med innbyggerne. Så langt har 
rundt 2000 avsendere registrert seg i 
Digipost, og det er ventet at dette tallet 
vil øke kraftig de neste månedene. Å 
sende brev gjennom Digipost er enkelt 
og kostnadsbesparende, og like sikkert 
som nettbanken. 

Vil du vite mer? 
Les mer og registrer bedriften din gratis 
på Digipost.no 

Logistikk- og netthandelsdagen (LOAD) arrangeres 
i år for  9. gang i regi av Bring. LOAD har etablert seg 
som den ledende konferansen innen netthandel  
i Norge, med ca. 500 deltakere hvert år. Konferansen 
går av stabelen den 16. og 17. september i Oslo,  
og årets røde tråd er «Turn customers into fans».  
Til sammen  15 foredragsholdere, både norske  
og internasjonale, sørger for nye perspektiver, ny 
kunnskap og ikke minst ny inspirasjon. Høyde- 
punktet i år er Girish Lakshman, Vice President i 
Amazon.com frem til slutten av 2014. De viktigste 
netthandelsprisene i Norge deles ut under  
festmiddagen på kvelden. 

Vil du vite mer?  
Se bring.no/load

“Never stop testing, and your advertising 
will never stop improving.”
David Ogilvy, Ogilvy & Mather

Bli med på LOAD.15

Posten Norge kutter utslipp

Posten Norge har redusert sine CO2-utslipp med 30 prosent siden 2008. Det betyr at det ambisiøse miljømålet er nådd  
ett år tidligere enn planlagt. Konsernet satte et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 30 prosent innen utgangen av 2015, 
sammenlignet med 2008-nivået. – Posten Norge er best i bransjen på miljøarbeid og CO2-kutt. Mange aktører har ambisiø-
se programmer, men vi kjenner ikke til andre som faktisk har klart å kutte 30 prosent CO2 i egen virksomhet, sier konsernsjef 
Dag Mejdell. Et nytt og høyere mål for konsernet er nå satt: En reduksjon på 40 prosent CO2-utslipp innen 2020.

Vil du vite mer? 
Se års- og bærekraftrapporten på Postennorge.no

TA
LL

ET



 TAKK TIL SLETTVOLD SKØYEN FOR LÅN AV LOKALER TEKST: GØRIL EMILIE HELLEN FOTO: STIAN ANDERSEN

CRM

5  
«Målet bør være at kunden 
opplever å bli kommunisert 
til med én stemme uansett 
kanal, sier Are Solberg.»

0706

Sømløs og helhetlig 
kundekontakt  
Omni-channel marketing gir kunden en sømløs, integrert  
og sammenhengende opplevelse, uavhengig av kanal. 

Omni-channel 
marketing

•  Ved bruk av Customer 
Engagement Hub, en 
integrert teknologi der  
all informasjon settes i 
system, fremstår bedrif-
ten med «én stemme»

•  Kunden får en sømløs 
opplevelse, uavhengig  
av plattform 

•  All kommunikasjon 
 skreddersys til hver 
enkelt kunde eller  
kundegruppe

Start med 
det du har,  

tilfør mer data, lær 
underveis og utvid 
omfanget av det du 
gjør i flere kanaler  
og aktiviteter.

1 Samle  informa-
sjon om hvilke 

opplevelser og tilbud 
kunden skal få ett 
sentralt sted, og la 
kanalene referere til 
det når noe skal pre-
senteres til kunden.

2 Lagre all 
kontakt- og 

responshistorikk i 
interaksjon med kun-
den. Bruk det til å 
bli smartere og mer 
relevant i neste møte 
med kunden og 
kunder som likner.

3 Våg å være 
personlig og vise 

egenart – ta kontakt 
med kunden på måter 
som overrasker po-
sitivt og når kunden 
ikke forventer det.

4 Prøv ut nye 
ting og lær 

av det du gjør – se 
hva andre gjør og 
lær av dem også.

5

tips for  
å komme  
i gang

Dagens forbrukere benytter ulike kommu-
nikasjonskanaler, gjerne i krysskombinasjon, 
når de handler eller vurderer å kjøpe en vare.

– Omni-channel marketing handler om 
å tilby rett budskap til rett kunde i rett ka-
nal til rett tid, sier Are Solberg, direktør for 
CRM-systemer i Bring Dialog. I strategien 
som Bring nå legger for de neste årene, er 
omni-channel marketing og kundeopple-
velse viktige pilarer for at kunden, uansett 
kanal, opplever at bedriften snakker med 
én stemme.

Personalisert tilbud
Solberg gir følgende eksempel på en søm-
løs og helhetlig kundekontakt:

– La oss si at jeg som kunde er inne på en 
nettside og vurderer å legge noe i handle-
kurven, men ombestemmer meg. Når jeg 
to dager senere er i bedriftens fysiske bu-
tikk for å handle noe annet og gir meg til 
kjenne med kundekortet mitt i kassa, vil 
den som ekspederer meg, kunne se hvil-

ke varer jeg to dager tidligere kikket på i 
nettbutikken, men som jeg ikke kjøpte. Hvis 
ekspeditøren nevner dette, er det større 
sannsynlighet for at jeg kjøper disse varene  
enn om det ikke blir nevnt. Kanskje jeg der 
og da til og med får et særlig godt tilbud 
på nettopp disse produktene, sier Solberg. 

Mer strategisk tilnærming
Forbrukere flest foretrekker enkle beslut-
ningsprosesser når de handler. For å oppnå 
dette, er kunden gjerne villig til å gi bedrif-
ten tilgang til personlig informasjon. 

– Når bedriftene koordinerer persona-
liserte tilbud på tvers av kanaler, slipper 
forbrukerne å bli overlesset med informa-
sjon om varer og tjenester de ikke trenger. 
I Bring har vi tilgang til 380 analytiske va-
riabler som forteller oss mye om kundens 
sannsynlige preferanser. Dette er informa-
sjon våre kunder får tilgang til, og som gjør 
det mulig å tilpasse kommunikasjonen til 
hver enkelt kunde, sier Solberg.

Vil du vite mer?
Kontakt Are Solberg
Direktør for CRM-systemer
Tel: 911 38 784
are.solberg@bringdialog.no
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Tilbake  på toppen 
Linda Kling mener hun er den rette til å 
lede reklamebyrået McCann Oslo av flere 
grunner. Engasjement, nysgjerrighet og 
troen på at alt er mulig, er tre av dem.

PROFILEN
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Samtidig understreker Kling viktigheten av 
samhold og flokkmentalitet. 

– Et byrås identitet er summen av de men-
neskene som jobber der. Det er viktig å ha tak-
høyde, respektere ulikheter, oppfordre til end-
ring, og gjøre alt dette sammen. Det er ikke et 
team som vinner et gull, det er et helt byrå.  

Konkurransemenneske
Linda Kling er først og fremst mamma med 
stor M, som elsker å være sammen med fa-
milien. Treningsfantast, en real serie-junkie og 
langt over gjennomsnittet glad i fantasy, som 
Star Wars, Ringenes herre og Harry Potter. 

– Jeg får også mye energi av å være 
sammen med McCann-flokken, jobbe tett på 
flinke folk og finne de beste løsningene for 
kundene. Her kommer bakgrunnen min godt 
med: Jeg har erfaring, tverrfaglig kunnskap og 
et godt nettverk. I tillegg har jeg godt humør 
og er et vaskeekte konkurransemenneske. 

Følelser styrer
Hun var likevel spent da hun tok over sjefssto-
len for et år siden. 

– McCann hadde mistet mange store kunder 
og var i en krevende fase. Samtidig opplevde 
jeg sterk vilje til å snu skuta. Å se hvordan flok-
ken har kommet tilbake til toppen på kort tid 
har vært fantastisk. Vi er mange ulike typer, 
men det gjør oss også sterke og kreative. 

Byrået er blitt belønnet for det harde arbei-
det med blant annet gull i kategorien «Direk-
te» under Gullblyanten, for kampanjen «Den-
tervention» for Brynhild Gruppen. 

– Vi har et 100 år gammelt mantra: «Truth 

well told». Det kan handle om en sannhet om 
produktet, om kategorien eller om folks liv. 
Derav «truth». Men reklamen må også for-
midles på en måte som legges merke til og 
engasjerer. Følelser styrer mer enn tre fjerde-
deler av menneskers valg. Derfor «well told». 

Den glemte verdien
McCann tar mål av å være et fullservice re-
klamebyrå.

– Det betyr at vi er mange spesialister un-
der samme tak som utvikler reklame i alle ten-
kelige kanaler. Hos oss får du både den røde 
tråden og dybdekompetanse innen hver me-
diekanal. Også 1:1 er en kanal vi kan mye om.

– Dere mottok også Bring-prisen på Gull-
blyanten for «Dentervention» – en hederspris 
til et byrå som har utnyttet de kreative mulig-
hetene som postkassen gir som reklamekanal. 

– En stor ære. I dag består reklamekampan-
jer ofte av en rekke digitale uttak – og mange 
ser ut til å ha glemt verdien av postkassen som 
direktekontakt med kunden. Men det må po-
engteres at det er viktig å bruke kanalen rett. 
Vi har lang og god erfaring med integrerte 
kampanjer hvor man tar i bruk mange ulike 
kanaler for å løse kundens problemstilling. I 
denne sammenhengen kan postkassen være 
minst like viktig som ulike digitale løsninger. 

Alltid nye utfordringer
Kling opplever at kundene er opptatt av mu-
lighetene innen «moderne» markedsføring og 
betydningen av en riktig mediemiks. 

– Alle kunder ønsker en sterk og relevant 
tilstedeværelse i markedet. Vår jobb er å hjel-

“ Å se hvordan flokken har kommet tilbake til   toppen på kort tid har vært fantastisk. 

pe kundene med å finne riktig strategi, rett 
idé og rette kanaler. Ingen er like, og ingen 
oppgaver ligner på hverandre. Det er viktig å 
løse dette sett fra kundens mål, og ikke alltid 
kaste oss på alt som kommer. Ikke alle trenger 
en Instagram-, Pinterest- eller Vimeo-konto, 
men man må strategisk ha tatt vurderingen 
på hvorfor eller hvorfor ikke. 

Skjer ikke av seg selv
Kling mener at hele kommunikasjonsbransjen 
er i bevegelse. 

– Det er vel det eneste som er konstant 
– endringene. Det krever at vi som jobber i 
dette landskapet, er åpne, nysgjerrige og 
lærevillige. I tillegg må vi hente inn nye med-
arbeidere med ny kompetanse. Stadig flere 
kunder ønsker å bruke egne kanaler og pro-
dusere eget innhold. Men de fleste trenger 
hjelp av kvalifiserte redaktører, journalister 
og kreatører. I McCann har vi flere gode 
innholdsprodusenter. Vi har også ansatt en 
redaktør med omfattende redaksjonell bak-
grunn fra Akersgata. Samarbeidet mellom 
byrå og annonsør er blitt enda viktigere etter 
at innholdsmarkedsføringen kom på banen. 

Endringene i medielandskapet er ikke et 
problem – de innebærer kun nye muligheter, 
mener Kling. 

– Prisene vi vinner nå, og de nye kundene 
som banker på døra, beviser at vi er på riktig 
vei. Men vi skal aldri lene oss tilbake og si at 
vi har funnet vinneroppskriften. Tvert imot: 
Vi skal jobbe enda hardere og bedre for å gi 
kundene våre det de ønsker seg – og kanskje 
det de ikke våget å drømme om. 

Linda Kling

•   Lang reise i reklame og kommunikasjons-
bransjen. Først 12 år i MediaCom som 
Client Director, sist som leder for Media-
Com Beyond Advertising. Fra mediebyrå 
videre til Reklamebyrået Try. 

• Har parallelt drevet eget  
event-/produksjonsselskap. 

• Utdannelse innen sosialantropologi,  
markedskommunikasjon og økonomi.

PROFILEN
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Anna Gilpin, som leder innsiktsavdelingen 
i Bring, mener det er smart å gjøre prete-
sting regelmessig for å få tilbakemeldinger 
om hvordan man oppfattes av forbrukerne. 
Slik kan du korrigere budskapsutformingen 
i en kampanje.

Sentral innsikt
– Å vite noe om hva kundene tenker er helt 
sentralt når man jobber med DM og post-
kassen som reklamekanal, sier Gilpin.

For å få innsikt i hva kundene tenker og 
trenger, kan man gjøre ulike former for pre-
testing.

– Det vanligste er at vi skreddersyr et 
opplegg. Noen vil for eksempel vite hvor-
dan ulike former for prisavslag kan slå ut 
blant kundene – er det kroner, prosenter 
eller gavekort som lønner seg? Et annet 
eksempel er å vite noe om hvilke produkter 
det er mest attraktivt å ha på førstesiden, 
eller hvilken kombinasjon. Form og farge 
kan være andre viktige elementer.

En typisk pretesting går ut til 200–300 
testpersoner, avhengig av kundens behov. 

– Vi gjør med andre ord solide markeds-
undersøkelser i målgruppen, med mulig-
het for tilbakemeldinger via såkalte åpne 
og lukkede spørsmål. En test kan normalt 
gjennomføres innen to uker. Å være raske 
og fleksible er viktig for oss. Det ideelle er 
å ha maks tre ulike førstesider vi kan sam-
menligne, forteller Gilpin. 

Åpne for tilbakemeldinger
– Kvier noen seg for å preteste av frykt for 
konsekvensene?

– De fleste er åpne for tilbakemeldinger, 
og de velger selv om de vil ta hensyn til det 
som kommer fram eller ikke. Mitt inntrykk 
er at kunder setter pris på denne innsikten. 
Målet er jo å lage så effektive kundeaviser 
som mulig. 

Vil du vite mer?
Kontakt Anna Gilpin 
Leder for innsiktsavdelingen
Tel: 911 96 692 
anna.gilpin@bring.com

Kunden er din bes te rådgiver
For å få mest mulig effekt av reklame bør du vite  
noe om hvordan budskapet oppfattes av kundene. 
Derfor er pretesting så viktig.

• Første prioritet er at du har  
en målsetning/hypotese  
som du ønsker å teste 

• Tenk gjennom hvem mål- 
gruppen er og hvem du  
ønsker å kommunisere med

• Ikke bruk tid på å teste ting  
som du ikke kan forandre

• Test tre ulike utgaver som  
er grunnleggende forskjellige

• Vit at total forandring på  
utforming kan ha store konse-
kvenser for gjenkjennelsen

• Testing over tid og gradvis  
utvikling gir best resultat

Annas tips til  
pretesting

Kundeerfaring

Bjørn-Erik Elgesem
Markedssjef i Staples

Rekvisitagiganten Staples testet tre for-
skjellige forsider før de sendte ut sin sko-
lestartkampanje. Det viste seg å være 
smart. Basert på tilbakemeldingene de 
fikk, valgte de en helt ny forside med ele-
menter fra alle de tre testforsidene. 
– De gode resultatene på skolestart-kam-

panjen styrker vår tro på postkassen som 
kanal. Muligheten for å sanke fakta før man 
tar avgjørelser, optimalisering av utvalg og 
høy kvalitet på distribusjonen, gir slag på 
kassa i Staples, fastslår markedssjef Bjørn-
Erik Elgesem.

Bedre resultat etter pretesting
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PRETESTING

TEKST: GØRIL EMILIE HELLEN  ILLUSTRASJON: KRISTIN SLOTTERØY

Fem ganger i året distribuerer Comfort-kje-
den kundeaviser i utvalgte områder rundt 
butikkene. For å få innsikt i hvilken type 
forside som gir best oppmerksomhet og 
effekt, ønsket markedsavdelingen å gjøre 
en pretest av tre ulike forsider. Pretesten 
ble gjort i samarbeid med Bring og var én 
av flere undersøkelser som Comfort gjen-
nomførte i forbindelse med kampanjer og 
markedskommunikasjon. 

Forsiden er særlig viktig
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kam-
panjene, slik at de treffer best mulig i mar-
kedet. Kundene mottar ofte kampanjetilbud 
fra flere aktører samtidig. Da er forsiden 
særlig viktig for å fange oppmerksomheten, 
sier Synnøve Reisæter Tveit, markedsan-
svarlig for grafiske medier hos Comfort. 

Responsen på pretesten var tydelig: For-
siden med størst produktfokus traff best. 
Den som traff nest best, var forsiden med 
nest flest produkter, mens den som skåret 
lavest, viste færre produkter samt et stem-
ningsbilde av mor og barn. 

– Pretesten ga en god indikasjon på hvil-
ken av de tre forsidene som kommuniserte 
best. For oss var dette en måte å teste på 
som ga ny og interessant innsikt. 

Resultatet ble en viktig faktor i utformin-
gen av neste DM, som fikk en forside byg-

get opp av elementer fra de to forsidene 
med høyest score – med hovedvekt på den 
som var best likt. 

– Når vi sammenliknet med tester av tid-
ligere utsendelser, så vi at forsiden som var 
basert på pretesten, fikk størst oppmerk-
somhet, forteller Reisæter Tveit.

Når flere
I samarbeid med Bring og andre samar-
beidspartnere har Comfort-kjeden testet 
mange DM-er de siste årene, blant annet 
med fokus på hvordan forsiden blir oppfat-
tet. Testene indikerer at DM-en blir lest, sett 
og lagt merke til av kunden.

Er kundeavisen viktig for Comfort-kje-
den?

– Ja, det vil jeg si. Selv om markedet går 
i retning av mer digital kommunikasjon, 
er det fortsatt viktig å ha en god miks av 
trykksaker og det digitale. Med en bred 
kanalmiks når vi kundene på flere arenaer.

Vil du vite mer?
Kontakt Dag Ulvatne Hansen
Key Account Manager
Tel: 913 75 268
dag.hansen@bring.no

Comfort pretestet tre ulike forsider for å se hvilken 
som traff kunden best. Resultatet var tydelig.

Synnøve Reisæter 
Tveit

Markedsansvarlig 
grafiske medier i 

Comfort

27. NOV – 
6. DES.
2014

Kampanjedager
hos rørleggeren

Finn nærmeste butikk og rørlegger 
på www.comfort.no

Priseksempel:
DANSANI SPECIAL COLLECTION
Førpris 16.545,- Varenr. P000988

÷25%
GJELDER HELE 

DSC-SERIEN

ORAMIX TRYKKSTYRT DUSJKRAN
Førpris 1.290,-. Varenr. 4202662

VIKINGBAD BADEKAR DYBE
Førpris 17.490,-. Varenr. 6137754

BEST-
SELGER!

NYHET!
Introduksjons-

tilbud!

12 409,- 12 245,-

1 290,-

990,-

SPILLO MINI SERVANTKRAN
Førpris 1.890,- Varenr. F3221XS

34% 29% 38% 45% 49% 41% 22% 22% 21%

Finn nærmeste butikk og rørlegger
på www.comfort.no

27. Nov -
6.Des

hos rørleggerkjeden Comfort

O NOVO VEGGTOALETT
Førpris: 2513,-
6023633

1990,-

SPILLO SERVANTKRAN
Førpris 1890,-
F2331

Stor
 badekarguide!

Se side 4 og 5

1290,-

Kampanjedager

27. Nov -
6.Des

hos rørleggerkjeden Comfort

O NOVO VEGGTOALETT
Førpris: 2513,- 6023633

Inkl. ikke sete

-25%
På alt tilbehør i 

kampanjeperioden
1490,-

-25%

SPILLO SERVANTKRAN
Førpris 1890,- F2331

1290,-

Kampanjedager

Gjelder hele Hanna serien
fra Linn Bad. Se side 4

SPAR
1023,-

SPAR
600,-

27. Nov -
6.Des

hos rørleggerkjeden Comfort

O NOVO VEGGHENGT TOALETT
Førpris 2513,-

6023633

1490,-

Knall-

tilbud!

1090,-

Gode
julegavetips!

Se side 4-5

SPILLO SERVANTKRAN 
Førpris 1890-

F2331

ORAMIX TERMOSTATKRAN
Førpris 1290,-

4202662

1290,-

Kampanjedager

Resultatet 
Responsen på pretesten viste tydelig 
at forsiden med størst produktfokus 
traff best. Forsiden på neste DM var 
bygget opp av elementer fra de to 
forsidene med høyest score, med 
hovedvekt på den som var best likt. 
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Comfort

•   Norges eldste  rørlegger- 
kjede, etablert i 1974

•  Har ca. 100 selvstendige og 
sertifiserte medlemsbedrifter, 
med rørleggere og butikker 
over hele landet

•  Medlemsbedriftene  
følger forskrifter og  
dokumentasjonskrav

•  Hovedkontor på Kjeller i Oslo
• Omsetning: ca. 1,8 milliarder

Forsidetesting  
ga  klare svar
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INNSIKT

Bård Madsen, som er leder for interaktiv 
avdeling i Bring Dialog, forteller at man har 
mange muligheter når det gjelder prete-
sting av digital kommunikasjon. 

Mange variabler
– Fordelen med testing av digital kommuni-
kasjon er at man får resultatene raskt – og 
har mulighet til å teste ut mange variabler. 
Det kan dreie seg om alt fra linktekst, bil-
debruk, knapper, design, tekst, emnefelt og 
så videre. Hvilket tidspunkt og ikke minst 
hvilken dag det lønner seg å sende ut på, 
er det også mulig å teste. 

Bring Dialogs interaktive avdeling splitter 
gjerne en testgruppe – og gjør mye såkalt 
A/B-testing. 

– Vi viser dem to ulike budskap, eller sen-
der ut på forskjellige tidspunkt. Ofte tes-
ter vi en hypotese vi har – og gjerne bare 

en variabel, slik at vi er sikre på at det er 
nettopp den variabelen vi får uttelling på. 
Endrer vi flere ting, er det vanskelig å vite 
nøyaktig hva som er effekten. 

Stadig endring
Digital kommunikasjon går gjerne ut til flere 
hundretusen mottagere. 

– Vårt mål er å få flere klikk. Når man 
oppnår det, er det imidlertid viktig å være 
klar over at situasjonen endrer seg kontinu-
erlig. Derfor må man ha en rutine og plan 
for videre testing – og være villig til ikke å 
være forutinntatt, sier Madsen. 

Vil du vite mer? 
Kontakt Bård Madsen
Leder for interaktiv avdeling
Tel: 975 03 024
bard.madsen@bringdialog.no

Raske resultater
Testing av digital kommunikasjon gir raske svar. 

I Gjensidige sender de årlig ut et stort an-
tall e-poster til ulike kundegrupper. Noen 
utsendelser er av informativ karakter, mens 
andre oppfordrer til en handling hos kun-
dene. Dette avhenger blant annet av kun-
deforhold og hvor i kundelivssyklusen de er.

- Pretesting av e-postutsendelser er viktig 
av flere årsaker. Det gjør det mulig å sørge 
for at oppsettet og prioriteringen av sakene 

gir flest mulig klikk og konvertering i mål-
gruppen, at vi velger riktig emnefelt, ingress 
og brødtekst, og at bruken av bilder kontra 
illustrasjoner gir den effekten vi ønsker.

I svært mange tilfeller bekrefter testene 
våre hypoteser, og i de tilfellene hypotese-
ne viser seg å være feil, får vi endret før vi 
sender ut til mengden, sier senior markeds-
konsulent Ingrid Berge Andersen.

Flest mulig klikk

• Test en variabel om gangen  
Vit at den bidrar med endring,  
og bygg videre på testresultatet

• Ha en plan for testingen
• Bokfør resultatene, da er  

det lettere å ta lærdom
• Lag hypoteser. For eksempel  

«la oss se om det vil fungere  
bedre enn dette»

• Vær aldri fornøyd. Ha hele  
tiden fokus på bedre resultater

Bårds tips til  
pretestingKundeerfaring

Ingrid Berge Andersen
Senior markedskonsulent 

Lojalitetsutvikling, 
Gjensidige

 TAKK TIL SLETTVOLD SKØYEN FOR LÅN AV LOKALER  TEKST: SONJA EVANG  FOTO: STIAN ANDERSEN
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A/B-TESTING

I samarbeid med Bring fikk Nordea utført en 
såkalt pretest (A/B-test) av e-postkampan-
jen «Bli studentkunde». 

– Vi er alltid ute etter å forbedre kom-
munikasjonen med kundene – å lære hva 
som virker og ikke virker. Samtidig øker vi 
jo lønnsomheten ved bedre respons, og gir 
kundene mer relevant kommunikasjon. 

– Var dere fornøyd med effektøkningen? 
– Det som er bra med å teste, er at man 

får bekreftet en del antagelser. Man lærer 
også noe nytt om målgruppen. Blant annet 
fikk vi bekreftet at mesteparten av de unge 
leser e-posten på mobil – faktisk over 60 
prosent av dem. Det understreker viktig-
heten av å ha løsninger som fungerer godt 
på mobil – også landingssider, sier Palmer. 

Tilpasset innholdet
Et annet viktig moment er timing.

– Hvilke dager og perioder man sender 
ut på, er av stor betydning. Blant annet 
opplevde vi et fall i interessen da det nær-
met seg eksamen. Det viser hvor viktig det 
er å være bevisst på hektiske perioder for 
studenter, og tilpasse kommunikasjonen 
deretter. 

Innsikt i hvordan man tilpasser innhold er 
også viktig. 

– De fleste som leser e-post, skumleser 
innholdet. Vi kuttet ned på tekstmengden 
og sørget for mer tydelighet i språket. En av 
de største vinningene var punktmarkering 

istedenfor løpende tekst, slik at mottageren 
raskere fikk tak i essensen, nemlig fordelene 
med å være studentkunde hos oss. 

Å bruke ordet «gratis» i emnefeltet var 
derimot ingen suksess. 

– Vi har lært at emnefeltet er utrolig viktig. 
Kunden bør vite hva han eller hun kan for-
vente i e-posten. Og det er ikke nødvendig-
vis åpningsraten som er det viktigste, men 
responsen. 

Viktig å ha en plan
Palmer mener det er enkelt å teste, og synes 
ikke det krever mye tid. 

– Man får raskt svar på hva som funker, 
slik at det er enkelt å gjøre justeringer før 
neste utsendelse. Vi kommer til å bli flinkere 
på det nå. 

– Har du noen råd å komme med når det 
gjelder denne typen testing?

– Det er viktig å ha en plan, vite hva du 
skal teste, samt teste én ting om gangen – 
hvis ikke får man ikke svar på noe som helst. 
Test også ting som føles som en selvfølge, 
man kan få seg noen overraskelser. Men det 
aller viktigste er å bruke lærdommen videre 
for å forbedre fremtidig kommunikasjon. 

Vil du vite mer?
Kontakt Bård Madsen
Leder for interaktiv avdeling
Tel: 975 03 024
bard.madsen@bringdialog.no

– Noen ganger er det greit å kunne dokumentere  
hva som virker og ikke virker – og ikke bare synse,  
sier Berit Palmer i Nordea. 

Berit Palmer
Prosjektleder  

i Nordea

TEKST: SONJA EVANG ILLUSTRASJON: KRISTIN SLOTTERØY

251% 
bedre resultat

Testvinner

• Rett på sak - tydelig fordel
• Direkte og enkelt språk
• Punktmerking for økt lesbarhet
• Bekrefter rask registrering
• Klar og synlig "call to action"

Testet studentbudskap

Nordea ba Bring om å se på eksisterende 
e-postkommunikasjon med unge kunder, 
hvor målet var å konvertere disse til å bli 
studentkunder. En spisset målgruppe ble 
testet, og mange registrerte seg.

Doblet kunderesponsen  etter pretesting
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E-POST

Vinn  kampen om   innboksen

TEKST: NINA FURU & HÅVARD KVINNESLAND ILLUSTRASJON: ZELAL ALGUNERHAN

For å lykkes med e-postmarkedsføring må du kunne mer enn å trykke «send». Håvard Kvinnesland og Nina Furu har rådene.

Nina Furu
Partner i Webgruppen 

og gründer av 
Nettredaktørskolen

Håvard Kvinnesland
Fagansvarlig elektronisk 
kommunikasjon i Bring 

Dialog

Delta på e-postakademiet
• Få råd om effektiv kommunikasjon 

via e-post.

• Lær å bygge opp en strategi for 
salgskampanjer, lojalitetsbyggen-
de kundedialoger og nyhetsbrev.

• Få en grundig innføring i de  
viktigste suksessfaktorene for  
en optimal kundedialog.

• Se konkrete og praktiske case- 
studier på løsninger som blant 
annet inkluderer sosiale medier.

• E-postakademiet arrangeres  
jevnlig. Se webgruppen.no  
for mer informasjon.

• En tilrettelagt versjon av  
kurset holdes som workshop  
på Dialogkonferansen.

Emnefeltet er viktig
Fire kritiske suksessfaktorer må være til 
stede for å lykkes med e-postmarkeds-
føring: Du må kunne skaffe e-postad-
resser. Du må sørge for at e-posten din 
blir åpnet. Du må sørge for at kunden 
klikker i e-posten. Landingssiden, den 
siden kunden klikker seg inn på, må 
fungere bra. 

Hva du skriver i emnefeltet, be-
tyr mye for hvor mange som åpner 
e-posten. Hvis ikke emnefeltet er bra, 
blir ikke e-posten åpnet. Si én ting, ikke 
mange. Unngå generiske overskrifter, 
á la «Nyhetsbrev fra Firmanavn». Vær 
så konkret som mulig, og kom gjerne 
med et konkret produkt eller tilbud i 
emnefeltet. Plasser triggerordet først. 

Gjør det enkelt
Språket i selve e-posten er viktig. Det 
er de samme tommelfingerreglene for 
god skriving som gjelder i e-post som 
på en nettside. Skriv kort og tilrette-
legg for vertikal lesing, slik at kunden 
enkelt kan skumlese teksten. Bruk vir-
kemidler som kulepunkt, korte avsnitt, 
mellomtitler og utheving av enkeltord. 

For at kunden skal klikke seg videre 
til en bestilling eller et kjøp, må lenken 
være så tydelig som mulig – aller helst 
en tekstlenke. Lenken er et løfte som 
landingssiden man blir sendt til, må 
oppfylle. 

Hvis lenken er «klikk her for å få hår-
spenner på tilbud», må det stå «hår-
spenner på tilbud» i overskriften på 
landingssiden også. Du må ha en ty-
delig «call to action» – det må være en-
kelt for kunden å få bestille produktet. 

Sett klare mål
Det som betyr noe, er at du får kunde-
ne til å gjøre det du ønsker de skal gjøre. 
Sett deg ett eller flere klare mål om hva 
du ønsker å oppnå over tid, og fokuser 
på det – som oftest vil det være å få 
flere og mer lojale kunder. Ikke gå deg 
bort i åpning og klikkrater. 

Å gi kunden en klar garanti om hva 
som kan forventes i nyhetsbrevet er én 
måte å opparbeide lojalitet på. For ek-
sempel kan e-postmottakerne få vite 
om eksklusive tilbud før andre. Det 
gjør at kunden vil åpne e-posten ofte-
re, samtidig som det ikke koster deg 
noe ekstra. 

Send e-poster som er relevante for 
kunden. Du får mer respons på e-pos-
ter som er tilpasset kunden enn tradi-
sjonelle nyhetsbrev. Å sende irrelevant 
informasjon gjør at mange mottakere 
etter hvert melder seg av, eller ikke gid-
der å åpne e-posten igjen. 

Vær spesifikk
Gjør e-posten relevant ved å la kunden 
angi hvilken type informasjon han eller 
hun ønsker. Du kan også segmentere på 
bakgrunn av informasjon du har om kun-
deforholdet. 

Du får veldig mye igjen for å tørre å 
være spesifikk. Da vil du kunne sende ut 
en skreddersydd e-post som mange opp-
fatter mer som service enn salgsfremstøt. 
På tross av at du sender ut færre, vil an-
tallet som bestiller bli høyere enn om du 
sender ut det samme til alle kundene. 

Del informasjonen inn i nyhetsbrev og 
mer segmenterte salgskampanjer.

Send ut nyttig informasjon som ikke 
bare fokuserer på salg – for eksempel ut-
vikling og trender – for å gjøre e-postene 
verdiøkende for kundeforholdet, og opp-
tre som en rådgiver. Da holder du interes-
sen oppe hos kunden, samtidig som du 
kan være tøffere og spissere i mer salgs-
rettede e-poster. 
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NETTHANDEL

TEKST: SIGNE STEINNES FOTO: GET INSPIRED

Gjennom sosiale medier, som Instagram, får kundene blant annet produkt- 
omtaler, nyheter og et innblikk i «Get inspired »-hverdagen. Nettbutikken 
bruker både seg selv og kjente norske kvinner som modeller.

– Vi handler på nett som aldri før, 
men vi er like fullt sosiale dyr. Det 
er viktig å være personlig selv om 
handlingen skjer gjennom en skjerm, 
fastslår Sindre Landevåg. 

Viser ansiktene
Sammen med søsteren Silje driver 
han nettbutikken Get Inspired, som 
tilbyr treningsklær til kvinner.  De har 
siden etableringen i 2009 hatt en for-
midabel vekst i et marked preget av 
stor konkurranse: Fra en omsetning 
på rundt en million i 2010 til like over 
47 millioner kroner i 2014 – med et mål 
om 67 millioner i 2015. Get Inspired 
kom også på andreplass i kåringen 
av «Folkets Nettfavoritt 2015», der re-
kordmange 72 000 personer stemte. 

For Get Inspired handler det om å 
gi kundene det lille ekstra. Gjennom 
Facebook, Instagram og Snapchat får 

kundene produktomtaler, nyheter, ar-
tikler om trening, kundeservice og et 
innblikk i «Get Inspired»-hverdagen.

– Vi har stor suksess med å vise 
ansiktene våre – kundene føler at 
de kjenner oss. Målet er å være så 
personlige som overhodet mulig. 
Av den grunn legger vi også med 
sjokolade i pakkene, for eksempel. Vi 
skal være best på kundeservice, tilby 
fri frakt og ha rask og best levering, 
sier Landevåg. 

Rask levering
Den siste biten står Bring for. 

– Bring har gode leveringsalter-
nativer, noe som gjør at vi som liten 
nettbutikk kan konkurrere med de 
mer etablerte nettbutikkene. Sam-
arbeidet har vært problemfritt fra 
dag én. De er til å stole på, lynraske 
og har mange tilbud, sier han. Selv 

om porto er en stor utgift for nett-
butikken, gir fri frakt stor markeds-
føringsverdi.

– Samtidig er det viktig at Bring 
hele tiden er konkurransedyktige på 
pris. Utviklingen skjer raskt i denne 
bransjen.
Nettbutikken legger også mye vekt 
på søkestrategier.

– Å gjøre det beste ut av søkemo-
torene er kanskje det viktigste når 
du driver netthandel. Vi arbeider 
mye med å være synlige i Google 
og bruker Google Adwords. Skulle 
vi valgt én markedsføringsstrategi, 
ville det vært denne. 

Vil du vite mer?
Kontakt Ana Jovanovic Kuvås
Key Account Manager E- Handel
Tlf.: 415 29 158
Ana.kuvas@bring.com

Personlig på nett
Get Inspired tilbyr kundene treningsklær på nett.  
Likevel klarer de å skape et nært kundeforhold. 

Personligheten 
gjenspeiles 

hele veien, fra 
markedsføringen til 
innholdet i pakkene. 

1
Get Inspireds 5  suksessfaktorer

Vi har holdt på 
vår nisje: kvinner 

med trening som 
interesse. På bakgrunn 
av dette har vi funnet 
en inspirerende og 
effektiv måte å kom-
munisere på. 

2 Vi gir «det  
lille ekstra»,  

for eksempel gjen-
nom overraskelser  
i pakkene og god 
kundeservice –  
inkludert fri frakt  
og rask levering.

3 Produkt- 
sortimentet  

er bra, med de beste 
leverandørene i 
markedet. Slik har vi 
opparbeidet oss stor 
troverdighet blant 
kundene. 

4 Vi jobber  
mye med 

synlighet i søke- 
motorene, og  
bruker blant  
annet Google 
Adwords. 

5
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Selv om leserne har full mulighet til å abon-
nere på sykkelmagasinet Gruppetto digi-
talt, foretrekker majoriteten å lese magasi-
net på papir, til tross for at det også koster 
dem mer enn den digitale utgaven. 

– Jeg må innrømme at dette har over-
rasket oss. Da første utgave kom i mai i 
fjor, etablerte vi med en gang en digital 
utgave i tillegg til papirutgaven. Av våre 
abonnenter er det bare et fåtall som fore-
trekker den digitale, forteller redaktør  
Vidar Petterson.

Men noen kunder velger begge deler. 
– Vi har etablert egne apper for å øke 

tilgjengeligheten. Likevel er det bare to–tre 
prosent som leser oss utelukkende digitalt, 
mens ca. fem prosent har tilgang både 
digitalt og på papir. Resten foretrekker 
papirutgaven. For å være ærlig synes jeg 
egentlig det er litt hyggelig. 

Avveksling
Petterson tror en av grunnene er at papir 
forbindes med noe annet enn jobb. 

– Mange jobber mye på pc og nett og 
ønsker kanskje en avveksling når de skal 
dyrke hobbyen sin. Det kan også ha noe 
med alder å gjøre. For min del leser jeg 
gjerne kjappe nyheter på nett, men fore-
trekker papir når jeg skal gå mer i dybden. 
I Gruppetto satser vi på omfattende featu-

resaker – så kanskje flere tenker som meg. 
Guttene bak «Båtens Verden»,  som ble 
etablert i 2006, har opplevd at magasinet 
deres gjør det så bra på papir at det ikke 
er behov for en digital versjon. 

– Vi har riktignok en nettside – og har 
også hatt en publikasjon på nett parallelt 
med det trykte magasinet – men det kut-
tet vi ut for å kunne satse 100 prosent på 
papirversjonen. Det ble gjerne til at nett-
versjonen kom i andre rekke med enkle 
pressemeldinger – og inntrykket ødela for 
produktet på papir. Samtidig opplevde vi 
større økning og bedre respons på den 
trykte versjonen. Jeg tror den gruppen vi 
henvender oss til, nemlig båteiere, kombi-
nert med den type saker vi konsentrerer 
oss om, rett og slett egner seg bedre på 
trykk, sier redaktør Vetle Børresen. 

Satser på QR-koder
Børresen har tro på et fortsatt nisjemaga-
sin på papir i fremtiden. 

– For å forsterke leseropplevelsen satser 
vi på QR-koder som kan scannes med mo-
bilen. Slik kan man oppsøke en videolink av 
for eksempel båter vi tester, eller få stem-
ningslyd som havskvulp, for å forsterke 
leseopplevelsen. Vi har ingen planer om 
nett med det første, sier Børresen. 

Papiret holder vann
Leserne av magasinene «Gruppetto» og «Båtens  
verden» foretrekker papirutgaven.  

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: STIAN ANDERSEN

MAGASIN

Båtens Verden

•  Etablert i 2006 av tre 
kamerater i 7. klasse

•  Sju utgivelser i året  
Opplag på 8 000 

•  Selges i kiosker og  
matbutikker og leveres  
i abonnement

Gruppetto

•  Skriver om sykkelsport 
•  Etablert i 2014 av Vidar 

Petterson. Medeiere  
er Ivar Kjellhov og  
Giorgio Fiacconi

•  Seks utgivelser i året, 
kontor i Drøbak 
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UMS sender varsler om alt fra vannavstenging  
til flom. Med Brings data skal varslene komme  
frem til riktig mottaker. 

Med både myndigheter, nødetater, kom-
muner og store selskaper på kundelisten, 
er oppdatert datakvalitet helt avgjøren-
de for UMS (Unified Messaging Systems 
AS), som er en ledende leverandør av 
massekommunikasjonsløsninger. Nå har 
de valgt Bring Dialog som leverandør av 
både B2B- og B2C-data. 

Lang erfaring
Siden 1997 har UMS lagt til rette for at be-
redskapsorganisasjoner over hele verden 
skal kunne varsle sine omgivelser under 
både normale og ekstreme forhold. De 
har vært benyttet under flere av de største 
krisene, og innenfor enkelte beredskaps-
miljøer er ordet UMS blitt synonymt med 
varsling. 

– Det kan for eksempel være at politiet 
sender ut varslinger for evakuering, flom 
eller terror, eller at Vann- og avløpsetaten 
varsler om vannavstenging, sier Tor-Erling 
Nilsen, UMS’ salgsdirektør for Europa.

For UMS er det kritisk at varslene de sen-
der ut kommer frem til riktig mottaker. Da 
er de blant annet avhengige av at motta-
kers adresse er riktig. 

Må nå flest mulig 
– Våre kunder sender ut befolkningsvars-
linger og offentlige servicemeldinger. Det 
er viktig at vi når så mange som mulig og 
så rett som mulig. Vi må nå de som har 
registrert bostedsadresse, og de som bor 
der midlertidig, slik som studenter. Siden 
vi varsler ved å tegne inn områdene på 
kart, må alle dataene ha geokoding, for-
teller Nilsen.

Vil du vite mer?
Kontakt Peter Uhrenholt
Senior Business Developer, International
Tel: 934 28 788
peter.uhrenholt@bringdialog.no

Varsling  til rett   person 
8.–9. september
Kurs: ANFO merkevareskole – del 1
Sted: The Mini Bottle Gallery, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

17. september
Seminar: LOAD  
– Logistikk- og netthandelsdagen
Sted: Radisson Blu Scandinavia  
Hotell, Oslo
Arrangør: Bring
Påmelding: bring.no/load

14. oktober
Seminar: DSAD  
- Den Store Annonsørdagen
Sted: Latter på Aker Brygge, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

15.–17. oktober
Konferanse: Mediekonferansen 2015
Sted: Quality Spa & Resort Norefjell
Arrangør: Mediaforum
Påmelding: mediaforum.no

3. november
Konferanse: Omdømme  
og Attraksjon 2015
Sted: Union Scene, Drammen
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

3. desember
Konferanse: 8 Minutes  
of Digital Marketing
Sted: Saga kino, Oslo
Arrangør: INMA
Påmelding: inma.no

Tjenesten Elektronisk Adresseoppdatering (EA) har fått et nytt alternativ for kun-
der som ikke har eget register å oppdatere, eller ønsker sendinger i retur. Kunden 
mottar kun en fil som viser hvilke mottakere som ikke finnes på oppgitt adresse. 
Man slipper å betale for søk og videresending og får heller ikke tilsendt ny adresse. 
Vi tar oss av makulering av returen. 

Vil du vite mer? Se bring.no/ea

På posten.no og bring.no kan du nå søke opp hvor folk bor. Fra før har 
du kunnet søke etter korrekt postnummer, adresse og poststed. Nå er 
tjenesten videreutviklet, slik at du også kan søke etter personer og finne 
postadressen deres. 

 
Prøv tjenesten på adressesok.bring.no

Rimeligere alternativ Lettere å finne riktig adresse

INSPIRASJON

UMS (Unified Messaging Systems AS)
 

• Leverandør av massekommunikasjonsløsninger etablert i 1997
• Over 1000 kunder på global basis
• Hovedkontor i Oslo, og kontorer i Europa, Asia og Latin-Amerika
• Har lang bransjeerfaring, og på verdensbasis flest installasjoner av nasjonale befolkningsvarslingsløsninger
• Les mer på ums.no

TEKST: HÅVARD JØRSTAD FOTO: SCANPIX

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

Neste utgave kommer i november 2015

Hva skjer?



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

Vil du treffe de som handler mye?
Barnefamilier bruker mye penger i de store forbrukskategoriene. Dette er den målgruppen du når best 
med DM i postkassen. Trenger du en effektiv salgsdriver, ta med DM i mediemiksen.

Postkassen er Norges fjerde største reklamekanal, og gir en leserdekning blant 
barnefamilier på over 67 prosent.

Kontakt oss på telefon 04045 eller på bring.no, så hjelper vi deg.

Kilde:  TNS Gallup – MMU2014


