
Å være smart på kundenes vegne er det som  
teller i det lange løp. Byråene må tilpasse seg,  
sier Anne Mari Halsan i Mindshare. 

Fart på bilsalget med  
DM i mediemiksen.  
Kampanjen innfridde.

Byråsmart

BMW  
i postkassen

LES OGSÅ      Sektor Gruppen: Mer målrettet markedsføring      Biltema: Katalogen viktigst     POEM: Bransjen forskyves



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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Kommuniserer 
du smart nok?
Leserne stiller stadig høyere krav 
til budskapet for at det skal bli lest. 
Riktig sted til riktig tidspunkt er av-
gjørende. Vi hører hele tiden  
at vi må kommunisere smartere.

Vi jager relevans. Kanalvalg, form og 
budskap må tilpasses fortløpende 
i takt med at ny teknologi gir nye 
muligheter og at mennesker endrer 
adferd. Vi må jobbe «realtime».

Samtidig lurer vi på hvem som skal 
gjøre hva? Skal annonsøren lage inn-
holdet selv, skal reklamebyrået være 
mediebyrå, eller skal digitalbyrået 
gjøre alt?

På tross av dette ser vi at annonsører 
som for eksempel Biltema og
Ikea lykkes når de lager kataloger 
som kommer ut med en fast frekvens 
i tradisjonelle kanaler. Katalogene blir 
oppbevart og lest flere ganger – og 
det gir effekt i kassa. Leserne venter 
på å høre fra disse annonsørene. 

Er innholdet godt nok, markedet er 
der, og du har en sterk merkevare? 
Da bør du også vurdere de kanalene 
som gir budskapet oppmerksomhet 
og lang levetid hos kundene. 

Det er jo effekt vi søker.

bring.no/dialogmagasinet
Følg oss på Linkedin
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hege.grubben@posten.no, tlf: +47 414 02 346 Design: Kristin Slotterøy, kristin.slotteroy@posten.no, tlf: +47 413 10 010  
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Webgruppen inviterer, i samarbeid med Bring Dialog, til E-post-akademiets  
grunnkurs: «Slik lykkes du med e-postmarkedsføring». Kurset holdes 3. juni. 
Håvard Kvinnesland fra Bring Dialog, som er kursleder sammen med veteran innen 
norsk webkommunikasjon, Nina Furu, forteller at e-post er verdens mest kostnads- 
effektive markedsføringskanal. Kurset har gått i mange år og er svært populært. 
– Her får deltakerne grunnmuren på plass, sier Kvinnesland, som opplyser at 
påmeldingsskjema ligger på webgruppen.no

Vil du vite mer?  
Kontakt post@webgruppen.no

Lær om e-postmarkedsføring

av norske annonsører vil øke budsjettene i egne 
kanaler og innenfor innholdsmarkedsføring.
Kilde: ANFO/Mindshare POEM-undersøkelsen 201584%

SMÅTT OM STORT

Innovasjonspris 
til Bring Dialog

Siden apotekkjeden Boots ble etablert 
i Norge for omtrent ti år siden, har de 
hatt en jevnt økende medlemsmasse 
i sin kundeklubb. Denne fikk et kraftig 
oppsving i fjor etter at kjeden inngikk et 
samarbeid med Bring Dialog, som blant 
annet sørget for vask av medlemsdata 
og en enklere innmeldingsløsning for 
Boots’ kunder. Bring Dialog leverer også 
systemer, tjenester og rådgivning – samt 
utførelse og støtte av alle kampanjer 
og markedsaktiviteter i Boots Norges 
kanaler. På bakgrunn av dette samarbei-
det vant Bring Dialog nylig Pitney Bowes 
Innovation Award. Dette er en pris som 
går til aktører som blant annet «imple-
menterer en unik eller uvanlig løsning 
ved å bruke Pitney Bowes programvare». 
 
 
Vil du vite mer?
Kontakt dag.fraurud@bringdialog.no

Med sine 1700 butikker i 19 land er kosmetikkgiganten 
Douglas Europas største parfymerikjede. I høst entret 
de det norske markedet med både nettbutikk og 
fysisk butikk i Bogstadveien i Oslo. I den  
forbindelse tok de i bruk Bring Dialogs løsninger for  
rekruttering av nye kunder til sin kundeklubb,  
samt utsending av nyhetsbrev og SMS. Nå skal de 
sammen med Bring Dialog øke kundemassen før  
de storlanserer konseptet sitt i Norge i sommer.  
– Vi ser et stort potensiale i Douglas og håper på  
et spennende samarbeid fremover hvor vi kan være 
med på videreutviklingen av Douglas Nordic, sier 
Charlene Walkoff, prosjektleder i Bring Dialog. 

Vil du vite mer?
Kontakt charlene.walkoff@bringdialog.no

Bring.no i ny drakt

I løpet av våren kommer bring.no i en ny og mer moderne versjon. Mange synes det er skummelt med forandringer, 
men prosjektleder Ingvil Petrusson håper og tror at brukerne vil like de nye nettsidene. Det har vært stor oppmerksomhet 
rundt å gjøre det enklere å finne frem og lettere å forstå hvordan ting skal gjøres. Mobilbruken på bring.no har det siste 
året økt fra 23 til 35 prosent, så de nye nettsidene er også tilpasset for mobil og nettbrett. – Sidene er laget for alle 
bedriftskunder, men spesielt for nye SMB-kunder (små og mellomstore bedrifter), sier Petrusson, som oppfordrer 
interesserte til å ta en kikk og gi innspill til forbedringer på redesign.bring.no 
 
Vil du vite mer? Kontakt ingvil.petrusson@bring.com

“Content builds relationships. Relationships  
are built on trust. Trust drives revenue.”
Andrew Davis, Monumental Shift

Samarbeider med kosmetikkjempe
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DK14 var en veldig god mix av faglig gode presentasjoner og en super 
sosial ramme. Fortsatt virker det som om all jobb og rigging blir gjort av 
Bring Dialog selv, og dette setter et personlig preg på arrangementet, 
som ville vært vanskelig med eksternt eventbyrå. Ved at arrangementet 
gikk over flere dager ble man også kjent med foredragsholderne og 
kunne diskutere cases og utfordringer i bransjen. Anbefales til alle som 
jobber med 1:1 dialog og kunderelasjoner.

Jeg har vært med på dialogkonferansen siden den ble «født» og finner 
den like nyttig hver gang. Særlig setter jeg pris på all kompetansen man 
får der innen bank og finans, men også foredragene som motiverer oss 
som mennesker gir utrolig bra påfyll. Det sosiale er jo ubeskrivelig. Her 
møtes hele CRM-Norge, tidligere kolleger og kunder – og ikke minst treffer 
vi alle kjente i Bring. Bring gjør en kjempejobb disse dagene, vi føler oss 
som gjester alle sammen. 

Thomas Horn, CRM-ansvarlig, Carat Norge Ina Svarød, leder i Bouvet Reklamebyrå

ARENA

2 
om 

Dialogkonferansen 
2014

Les mer og meld  
deg på her:  
dialogkonferansen.no

Konferansen, som er kjent for å til-
trekke seg noen av verdens frem-
ste foredragsholdere, finner sted i 
Strømstad i slutten av august. Blant 
årets mange høydepunkter på fore-
dragslisten finner vi John McNulty fra 
Starbucks. 

– Selskapet er viden kjent for sin 
omnikanal kundekommunikasjon. 
Det handler om å gi kunden en best 
mulig opplevelse uavhengig om 
vedkommende befinner seg i en 
cafe, på web eller om man kommu-
niserer med vedkommende gjen-
nom e-post eller DM i postkassen, 
forteller konferansegeneral Arild 
Horsberg.

Det ventes også spennende inn-
legg om kundedialog fra Samsung 
– verdens største produsent av pc 
og kjøkkenutstyr – og ikke minst 

Martina Zavagno fra Nike. Hun skal 
snakke om hvordan man best enga-
sjerer kunder.  

Same procedure 
Ellers blir konferansen nokså lik ar-
rangementene som er blitt avholdt 
de siste fem årene. 

– Det blir samme struktur, samme 
type foredragsholdere. Folk vet hva 
de kommer til og melder seg gjerne 
på allerede før programmet er ferdig 
utarbeidet.

– Er det mange som kommer år 
etter år?

– Bortimot 70 prosent av de som 
kommer har vært på konferansen 
før, men det kommer også alltid nye. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne er 
entydige: Det er på denne konferan-
sen man lærer mest om faget, ser 

flest cases – og har best nettverks-
bygging. 

Sosialt program
Også foredragsholderne lar seg im-
ponere over fagprogrammet og lo-
gistikken. 

– Mens man på andre konferanser 
er ferdig i fem-seks tiden når fagde-
len er over, har vi et sosialt program 
som tar over. Alt er tilrettelagt døg-
net rundt.

Konferansen er relevant for alle 
som jobber med reklame, markeds-
føring og i CRM-avdelinger i norske 
bedrifter. 

– Deltakerne forteller at de får 
mange ideer til kampanjer og annen 
nyttig informasjon, som de kan gå 
tilbake til kontoret med og bruke i 
sin egen kundedialog.

Starbucks og Nike til  Dialogkonferansen
Dialogkonferansen samler hvert år 600 fagfolk. John McNulty fra Starbucks og  Martina Zavagno fra Nike kommer – kommer du?

“Enhancing  
and strengthening  

customer  connections 
across channels”

“Nike digital  
communication and 

consumer engagement 
strategies” 

“How brand, data  
and content come together  

to deliver results discussing 
case studies across industry”

Martina Zavagno
Global Digital Brand Director  

Women's Training, Nike

James Keady
Head of Digital,  
Samsung, UK.

John McNulty
EMEA program Manager,  

Starbucks Coffee Company, UK
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Når Anne Mari Halsan nå inntar sjefsstolen i Mindshare,  
er det viktig for henne å finne områder med utviklings- 
potensial. Da blir kundeerfaringen avgjørende. 

Skal bli landets 
smarteste byrå
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“Å være smart på kundens vegne er det som teller i det lange løp.”

Men først skal Halsan sette seg inn 
i selskapet, bransjen og ikke minst 
kundene og markedet. 

– Jeg har en del kunnskap fra kun-
desiden, men får et annet perspek-
tiv nå. Det blir viktig å ta tak i man-
gler i tilbudet som jeg har opplevd 
som kunde. Men først på agendaen 
står det å bli kjent med medarbei-
derne og kundene i Mindshare. 

Nye veier
Utviklingen viser at det kjøpes stadig 
mindre annonser i aviser og magasi-
ner, mens veksten i digitale medier 
fortsetter. Noe av omsetningen i to-
talmarkedet har også forsvunnet og 
ytterligere nedgang ventes for 2015. 

– Har du noen tanker om hvor 
omsetningen blir av og hva byråene 
kan gjøre for å påvirke dette?

– Jeg tror penger som er blitt 
”borte” i mange tilfeller går til tek-
nologi og tjenester rundt publise-
ringsløsninger. Man har gått hundre 
prosent inn i den digitale verdenen 
uten å være i stand til å takle tekno-
logien selv og gjort seg avhengig av 
web-selskapene. 

Men sjefen i Mindshare tror tek-

nologien vil bli mer tilgjengelig for 
kundene på sikt. 

– Det blir flere veier å gå på den 
teknologiske biten. Mens man til nå 
har vært prisgitt publiseringsselska-
penes tjenester fullt og helt, tror jeg 
store deler av den potten kommer 
til å tas tilbake av annonsørene, fordi 
det blir flere veier å gå rent tekno-
logisk og prisene på tjenestene vil 
gå ned. 

Dyrke det man er god på
Det vil bli mer vekt på innholdet, noe 
som utvilsomt vil komme forbruker-
ne til gode. 

– Til syvende og sist er jo publi-
seringsverktøy revnende likegyldig 
for dem, det er innholdet som teller. 

Men det å være «sitt eget medie-
selskap» koster også penger. 

– Pengene som er blitt ”borte” er 
i realiteten ikke borte, men omfor-
delt. Og da er det viktig å huske på 
to ting: Det blir viktigere å bli bedre 
på det man er god på og dyrke det, 
ikke forsøke å være alt og bli lunken. 
Det gjelder både for kundene og for 
byråene. Man må dessuten innse at 
det man er god på er i kontinuerlig 

endring. Er man for eksempel god 
på å være et kreativt byrå må man 
være kreativ i dagens virkelighet – 
og innse at det er en helt annen opp-
gave enn det var for fem år siden. 

For det andre må byråene inne-
ha et mer strategisk kommunika-
sjonsperspektiv. Man må jobbe ut 
fra kundens mål og forretningsper-
spektiv og levere på det, enten det 
gjelder omdømmebygging, merke-
varebygging eller salgsutløsning. 
Her ligger det mye kultur og forret-
ningsforståelse å hente for byråene. 

Mer intelligent
– Er det realistisk at tv fortsatt vil 
være den store profilkanalen, mens 
taktisk kommunikasjon vil foregå i 
andre kanaler?  

– For det første er jeg uenig i at tv 
er profilerende og alt annet taktisk. 
Når det er sagt har jeg ikke tro på 
tradisjonell tv-reklame i lengden, 
det er alt for lett å velge vekk både 
kanalen og reklamepausene. Tv-re-
klamer på 30 sekunder er dessuten 
ikke egnet for å tilfredsstille forbru-
kerens behov for referanser og be-
vis. Jeg tror vi vil se mer av produkt- 

og konseptplassering i tv, men langt 
mer intelligent enn nå, sier Halsan. 

Hun viser til at tv-produksjon 
også vil kunne overlates til tilbyde-
re som har noe å vinne på det, og 
bruker Jamie Oliver som eksempel. 
Han produserer sine egne program-
serier. 

– Produktet hans har informa-
sjons- og underholdningsverdi, 
derfor funker det. De fleste av oss 
er jo grunnleggende skeptiske til 
reklame, vi ser det som forsøk på å 
lure oss til å kjøpe noe vi ikke tren-
ger. Nettopp derfor er den gode 
historien så viktig og derfor er inn-
holdsmarkedsføring så hot nå. For-
brukeren er blitt for intelligent til 
å la seg forføre uten relevans eller 
bevisførsel, og markedsførings- og 
mediefaget må derfor også ta inn-
over seg kundens behov for å etter-
prøve det som påstås. Referanser er 
helt avgjørende for fremtidig salg, 
uansett vare.

Samarbeidspooler
– Vil samarbeidet mellom annonsø-
rene og byråene endre seg som en 
følge av økt innholdsmarkedsføring? 

– Definitivt. Tilbake til det jeg sa 
tidligere: Man må tenke strategisk 
kommunikasjon, jobben man gjør 
skal sørge for at kunden når sine 
virksomhetsmål, man må derfor 
lykkes med å formidle innholdet på 
en måte som gjør dette, uavhengig 
av kanal og kommunikasjonsform. 
Jeg tror for eksempel at skottene vi 
har sett mellom PR og reklame blir 
borte. 

Halsan mener byråene må tilpas-
se seg kundene og ikke omvendt. 
Da må byråene bruke tid og ressur-
ser på å kjenne sin omverden, slik 
at man vet hvor man kan finne rett 
hode til rett utfordring – og bli flin-
kere til å jobbe på tvers. 

– Det er slitsomt og ineffektivt for 
en kunde å måtte forholde seg til 
en masse ulike byråtyper. Det betyr 
ikke at man skal være alt selv – bare 
vite hvor man finner de beste løsnin-
gene og hvordan  man tilrettelegger 
teamet optimalt for å løse oppgaven 
best for kunden. I Mindshare jobber 
vi mer og mer sånn allerede - og vi 
skal bli enda flinkere til det. Å være 
smart på kundens vegne er det som 
teller i det lange løp.  

Anne Mari Halsan

•   Før jul ble det kjent  
at Halsan skulle ta over  
ledelsen av Mindshare

•  Hun er en av få kvinnelige  
byråledere i Norge

•   Har en solid CV med tunge 
lederstillinger innen marked  
og kommunikasjon i selskaper 
som Dell Computers,  
AC Nielsen, Adecco og Posten

• Kom til Mindshare fra Matprat
•  Mindshare gjør medie- 

investeringer på vegne  
av sine kunder som SAS,  
Norsk Tipping, Ford og Mills
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Jon Erik Grylling
Fagsjef for reklame  

i Bring

Mål effekten  
av kampanjen
Det er svært viktig å 
avdekke deknings-
bidraget på tidligere  
kundeaviskampanjer. 
Beregninger på flere kam-
panjer gir svar på hvilke 
som har gitt god eller dårlig 

avkastning. Å gå dypere i omsetningstallene 
og se på hvilke tilbud som ble presentert i de 
ulike kampanjene, gir nyttig erfaring om hva 
som har fungert tidligere.  

Salgsmodellering kan være en god inve- 
stering hvis man ønsker å vite hvilke reklame- 
kanaler som har gitt hvilke effekter. Kjenner 
man kanalenes effekt i fjor, er det enklere å 
sette nye realistiske mål for årets effekter.

Distribuer kundeavisene  
der kundene bor
Butikksjefen vil ofte ha store  
distribusjonsområder for kunde-
avisene dersom hovedkontoret  
betaler regningen. Betaler de selv 
blir distribusjonsområdene ofte  
for små for det som er hensikts-
messig for hele kjeden. Gode  

delingsmodeller mellom butikkene er løsningen.  
Vet kjeden i tillegg hvor mye en kundeavis er verdt,  

kan distribusjonsområdene justeres ut fra hva som faktisk 
er lønnsomt for kjeden/butikken. De som ikke har noen 
kunderegistreringer, kan spørre kundene om postnummer. 
Dette kan legges inn i kart som viser kundetetthet. 

Man når ca 65 prosent av befolkningen med uadressert 
reklame. Undersøkelser viser at de som har gjort et aktivt 
valg om å reservere seg mot uadressert reklame heller ikke 
leser kundeaviser – og de bor gjerne alene. Det kan være 
en fordel å slippe å betale trykk og porto til disse, når de 
uansett ikke har planer om å fylle handlekurven i din butikk.

Forsiden må være effektiv
Kundeavisens forside er avgjørende for effekten av  
kampanjen. Bruk god plass øverst på forsiden til en 
tydelig logo, ellers vil de aller fleste oppleve lavere  
oppmerksomhet/erindring, som igjen gir lavere  
respons i butikken.

Kundefordeler på forsiden bør representere  
en reell kundeverdi. Benytt inntrekkere (produkt/
pris) som når en bred målgruppe. Ikke bruk inntrek-

kere du har lyst til å selge, fremfor produkter mange har lyst på å kjøpe. 
Valg av riktige inntrekkere er for viktig for en annonsørs bunnlinje, til at det 
skal styres av markedssjefens magefølelse eller innkjøperens beslutnings-
kraft i ledermøtet.

Testresultatene viser at folk liker mange tilbud på forsiden. Noe  
avhengig av hva annonsøren selger, er seks til ti forsideprodukter optimalt. 

Egne dagskupp utover i uken kan utvide kundeavisens effekt og levetid. 
Gjennomsnittlig oppbevaringstid på en kundeavis er ca. tre dager. 

Gjennomfør pretesting av aktuelle inntrekkere og prispunkter, det  
minimerer risikoen for å mislykkes med kampanjen. 

Postkassen er Norges fjerde største reklamekanal. Men hvordan sikre at kunde avisen gjør den jobben den skal? 
Fagsjef for reklame i Bring, Jon Erik Grylling, gir deg svarene.

Syv bud for effektive  k undeaviser
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«Kundeavisens forside er avgjørende  for effekten av  
kampanjen og bør representere en reell  kundeverdi.»

Bruk ulik frekvens  
på kundeavis- 
kampanjer 
Mange kjeder har behov 
for høyere frekvens av 
kundeaviser enn de har 
i dag, men klarer ikke å 
forsvare investeringen. 
Løsningen kan være å 
prioritere høy frekvens  

i områder hvor konkurransen er størst på bekost-
ning av frekvensen i mindre konkurranseutsatte 
områder. For kjeder med mange butikker er det  
ofte mest effektivt å dele butikkene i tre eller fire 
ulike kategorier, ut fra hvilket markedstrykk de  
skal få fra kundeaviser. 

Rett «timing»
Tester viser at de aller 
mest kjente og leste 
kundeavisene fungerer 
like godt alle dager.  
Det viktigste for disse 
annonsørene er å ha 
samme distribusjons-
 dag hver uke, fordi folk 
venter på kundeavisene. 

Annonsører som har lavere frekvens enn ukent-
lig, bør vurdere å distribuere sine kundeaviser ons-
dag eller torsdag. Da er det mindre konkurranse i 
postkassen, og man treffer ofte kunden nærmere 
kjøpstidspunktet (helgehandelen). 

Vær og sesong varierer i vårt langstrakte land. 
Likevel distribueres kampanjer med sesongrela- 
terte produkter samtidig, som tilbud om hage-
møbler og snøfresere. Tilbudene treffer da ikke 
forbruker på rett tid, og responsen uteblir. Dette 
kan løses ved å forutsette at hagesesongen starter 
senere i nord enn i sør.  

Velg format  
og sideantall ut  
fra behov
En av de viktigste  
egenskapene til kunde- 
avisen er å vise mange 
produkter eller tjenester. 
Det er også plass til opp-
skrifter, testresultater og 
annet som krever tid av 

leseren.  I gjennomsnitt leses en vanlig kundeavis  
i ca. tre minutter. 

De største formatene som kan distribueres ufalset 
(inntil 260 x 340 mm) er populære hos leserne, og 
gir god plass til store bilder og mye tekst. Men det er 
vanskelig å finne eksempler som kan forsvare mer-
kostnaden ved store formater sammenlignet med 
tabloid. Testresultater viser at flere sider er viktige-
re enn størrelsen på kundeavisen for å oppnå høy 
oppmerksomhet. Lesetid og oppbevaringstid øker 
også betydelig hvis kundeavisen har flere sider.     

Test design, tilbud og format 
Via Effektbasen, som er kampanje-
databasen Bring benytter, får annon- 
søren svar på hvor mange som har 
sett kampanjen, hvem som er i mål- 
gruppen, hvor lenge de leser kunde- 
avisen, hvor lenge de oppbevarer 
den, planer om å respondere, eller 
om de allerede har respondert. 
I tillegg får man svar på hvordan 

kundeavisen og avsenderen oppfattes. Det er spesielt inter-
essant å teste kampanjer som er litt annerledes for å få vite 
hvordan endringene oppfattes. Den viktigste målingen er 
den man selv utfører på endringer i omsetning/lønnsomhet.

Man bør fortsette å teste ut nye hypoteser, selv etter å ha 
laget den optimale kundeavisen.

Vil du vite mer?
Kontakt Jon Erik Grylling
Fagsjef reklame
Tel: 91 37 52 15
E-post: jon.grylling@bring.com
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PRESISJON

TEKST: GØRIL HELLEN ILLUSTRASJON: GOOGLE EARTH/KRISTIN SLOTTERØY

Fargene indikerer kundetetthet  
i forhold til totalt antall husholdninger 

i området. Mørk grønn indikerer  
høy kundetetthet, mens rød  

indikerer lav kundetetthet.

– Herkules og Torvbyen er to av våre største 
kjøpesenter. Begge har store kundeklubber, 
noe som var et viktig grunnlag for analysen. 
Begge er også markedsledere i sine primær- 
og sekundærområder, forteller Kenneth Ol-
sen, markedssjef i Sektor Gruppen. 

Nyttig analyseverktøy
Data fra de to kundeklubbene, som i ut-
gangspunktet besto av mobilnummer og 
epostadresser, ble bearbeidet og vasket av 
Bring. Medlemmenes adresser ble plottet 
inn og overført til et Google Earth-verktøy. 

– Resultatet er en spennende analyse 
som gir kunnskap om kundetetthet og an-
tall kundeklubbmedlemmer i budrutene 
som Bring benytter. Dette gjør at vi kan vel-
ge å henvende oss litt oftere til de som er 
mest interessert i våre varer og tjenester, og 
velge bort områder der det bor mennesker 
som ikke ønsker informasjon fra oss. Det gir 
en mer kostnadseffektiv markedsføring og 
høyere sannsynlighet for positiv respons.

Gir viktig informasjon
Sektor Gruppen har bygd opp kundeklub-
bene sine over mange år, noe de drar nytte 
av i denne kartleggingen. 

– Basert på hva kundeklubbmedlemme-
ne har oppgitt som interesseområder, får de 
eksklusive tilbud via nyhetsbrev og sms. Men 
i dagens mediemarked holder det ikke bare 
å være i en eller to kanaler. Med utgangs-
punkt i kartleggingen jobber nå senterledel-
sen i Skien og Fredrikstad videre med Bring 
og vårt mediebyrå for å spisse markedsfø-
ringen og finne den optimale kommunika-
sjonsløsningen i de ulike nedslagsfeltene. 

Ifølge Olsen er dette et verktøy som kan 
være aktuelt for andre kjøpesentre i Sektor 
Gruppen også. 

– Ja, når vi nå får evaluert effekten lokalt, 
vil vi vurdere dette for flere kjøpesentre. Det 
forutsetter at kundedatabasen er stor nok til 
at man har et grunnlag for å lage en slik ana-
lyse. Vi har tro på at dette analyseverktøyet 
gjør det mulig å nå ut til kundene på flere 
flater og med større presisjon, sier Olsen. 

Vil du vite mer? 
Kontakt Hans Skåle
Key Account Manager
Tel: 915 56 098
hans.skale@bring.com

Mer målrettet  
markedsføring

Sektor Gruppen har gjennomført en kundetetthetsanalyse  
i samarbeid med Bring. Det gir mer presis og målrettet  

markedsføring for kjøpesentrene.

Kenneth Olsen
Markedssjef i Sektor 

Gruppen

Sektor gruppen

• Landets nest største kjøpesenteraktør med 34 kjøpesenter 
• Samlet omsetning i 2014: ca. 22,3 milliarder kroner
• Herkules i Skien: 99 butikker, 74 600 m2, 2,9 millioner besøk, 1313 millioner i omsetning
• Torvbyen i Fredrikstad: 85 butikker, 24 300 m2, 3,8 millioner besøk, 925 millioner i omsetning
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I høst lanserte BMW Norge den splitter 
nye kompakte flerbruksbilen 2-serie Acti-
ve Tourer. Med denne modellen entret de 
et segment hvor de ikke hadde modeller 
fra før, og hvor markedet allerede var eta-
blert og konkurransepreget. For BMW ble 
målet å få potensielle kjøpere av kompakte 
flerbruksmodeller til å se på Active Tourer 
som et aktuelt alternativ. Dermed ga de 
gass i alle kanaler – inkludert postkassen. 

Unike muligheter
BMW Norge gjennomførte markedsaktivi-
teter i en rekke tradisjonelle kanaler, som 
TV og print. Ved siden av dette samarbei-
det de tett med Bring om en omfattende 
aktivitet med adressert DM og telefonmar-
kedsføring (TM).

– Vi opplever at postkassen ofte utgjør 
en viktig del av vår mediemiks, sier Chris-
tian Gottschalk, markeds- og kommunika-
sjonsdirektør hos BMW Group Norge.

Han mener DM i postkassen gir en unik 
mulighet til å treffe folk nærmere og mer 
direkte enn annen kommunikasjon – samt 
at det åpner for å utdype kreative budskap 
og egenskaper knyttet til enkelte modeller 
og temaer. Derfor ble DM en sentral brikke i 
markedsmiksen i Active Tourer-kampanjen. 

Et adressegrunnlag på 50 000 motta-
kere ble besluttet ut i fra en scoringsana-
lyse gjennomført av Bring, basert på en 
kombinasjon av eksterne data og data fra 
BMWs CRM-base. 

– Vårt kundesenter fulgte opp et utvalg 
av utsendelsene over telefon etter at DM 

Kampanjen 

• Bilmodellen ble lansert 
høsten 2014

• 50 000 eksemplarer av 
en firesiders DM ble dis-
tribuert, og mottakerne 
ble fulgt opp via telefon

• DM ble brukt i sammen-
heng med bl.a. tv-rekla-
me, annonser og web

• Etter endt kampanje 
kunne 15 prosent av 
bilsalgene tilskrives 
DM-aktiviteten

ADRESSERT DM  

Postkassen ble en viktig kanal da BMW Norge kjørte kampanje  på ny bilmodell.

DM  satte fart i  B MW-salget

Vil du vite mer? 
Kontakt Ulf Svensrud
Key Account Manager
Tel: 930 94 842
ulf.svensrud@bring.com

Christian Gottschalk 
markeds- og 

kommunikasjonsdirektør 
hos BMW Group Norge

var mottatt. Scoringsanalysen gjorde oss 
mer treffsikre i utvalget, noe vi merket godt 
ut fra hit-raten vi oppnådde under telefon-
oppfølgingen, sier Gottschalk.

De utvalgte
Alle mottakerne fikk en adressert konvolutt 
med et følgebrev signert av nærmeste for-
handler og en minibrosjyre med presenta-
sjon av 2-serien Active Tourer.

– Vi lagde to versjoner av DM’en basert 
på innsikten vi hadde om de to, «silver 
ages – alder 55+» og «young families – al-
der 35+». DMene ble sendt ut porsjonsvis, 
slik at BMWs kundesenter fikk mulighet til å 
følge opp så mange som mulig per telefon, 
sier Ulf Svensrud, Key Account Manager 
hos Bring.

Målet var å selge 200 biler i løpet av tre 
måneder, samt åtte prosents treff på prø-
vekjøringsleads av høy kvalitet. Resultatet 
ble 15 prosent treff på prøvekjøringsleads 
og godt over 200 solgte biler. 15 prosent 
av disse kom som et direkte resultat av DM/
TM-aktivitet, og Gottschalk er fornøyd med 
effekten postkassen hadde på kampanjen.

– Vi gjør alltid en vurdering av postkassen 
som kanal før større aktiviteter, sier han.
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Årets POEM-undersøkelse viser at 
endringene i kommunikasjonsland-
skapet akselerer ytterligere. 

– Omveltninger skaper usik-
kerhet; annonsørene er usikre på 
effekt versus investering og opp-
lever det som vanskelig å nå folk 
gjennom tradisjonelle medier, sier 
Håvard Rønnevig Bakken i ANFO.

 Parallelt med at annonsører 
planlegger å bruke en enda bred-
ere vifte av virkemidler, åpenbarer 
undersøkelsen en mengde utfor-
dringer. 

– Mer konkret betyr det økte 
kompetanse- og teknologikrav, 
ressursbehov til eksperimentering, 
kunnskap om effektiviteten av nye 
virkemidler, samt det å utnytte data 
i markedsføring.

 
Fra betalte til egne kanaler
Ser man på plassering av midler i 
betalte kanaler, klarer tv seg godt av 
de mer tradisjonelle mediene.

– Nå kan det imidlertid se ut som 
det er flere annonsører som vil re-
dusere tv-budsjettet, enn de som 

sier de vil øke. Spesielt blant de 
som øker budsjettene er det langt 
færre som i år øker TV-budsjettene. 
Så hvor går annonsørkronene? Av 
de som hevder at de vil redusere 
midlene til betalt reklame, sier seks 
av ti at de vil gjøre betydelige om-
prioriteringer fra betalte til egne 
kanaler. Mange flytter penger til 
innholdsmarkedsføring. Hele 84 
prosent vil øke sine innholdsmar-
kedsføringsbudsjetter i 2015. Det 
er en klar økning i forhold til i fjor.

88 prosent av annonsørene tror 
bestemt at egenprodusert innhold 
skal øke betraktelig i betydning for 
deres egen virksomhet de neste tre 
årene.

– Med andre ord er det ingen-
ting som tyder på at ”content” er 
et forbigående fenomen. Her skjer 
det og vil skje store omveltninger i 
nær fremtid.

 
Svak utvikling 
De fleste venter ingen endring på 
sine totalmarkedsbudsjetter.

– 35 prosent vil øke, 46 prosent 

fryser og 18 prosent reduserer sine 
budsjetter.

For betalt reklame kan vi for-
vente en flat utvikling i år. De digi-
tale kanalene derimot fortsetter å 
styrke seg. Dette gjelder spesielt 
annonsering i sosiale medier og 
betalt søk.

 Halvparten av de spurte redu-
serer budsjettet til produksjon av 
betalt reklame. 

– Dette er utvilsomt en utvikling 
deler av reklamebransjen vil merke.

 Årets undersøkelse viser også et 
klart skifte i hvem annonsørene ser 
på som sin viktigste samarbeids-
partner tre år frem i tid.

– Både mediebyråene og re-
klamebyråene faller, men fallet 
for reklamebyråene er dobbelt så 
stort som for mediebyråene. Hvis 
dette slår til betyr det en vesentlig 
forskyvning i bransjen, avslutter 
Bakken.

Ønsker du hele rapporten? 
Kontakt ANFO
anfo@anfo.no

 Om undersøkelsen

• Samarbeid mellom ANFO og Mindshare ved Henrik Jørgensen
• Utvalget er hentet fra ANFOs medlemsregister
• Datainnsamlingen er gjennomført på nett første halvdel av januar 2015
• Totalt inngår 191 respondenter. Svarresponsen er 54% høyere enn i 2014
• 58% er merkevarer/leverandører, 26% er handel/kjededrift, 16% er annen virksomhet
• 61% har under 50 millioner kr. og 39% over 50 millioner kr. i markedsføringsbudsjett
• 48% driver med netthandel 

Spår forskyvning  
i bransjen

Norske annonsører gjør store omprioriteringer i budsjettene sine.  

TEKST:  SONJA EVANG  FOTO: TOMMY TORJESEN

ANNONSØR
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– Faktum er at TV-reklame stagnerer og 
reklame i trykte medier går drastisk ned, 
mens 1:1 vokser mye og fort. Flere og fle-
re markedsavdelinger øker sine budsjetter 
til 1:1 og CRM fordi det gir effekt i form av 
mer lojale, tilfredse og lønnsomme kunder, 
sier administrerende direktør i Bring Dialog, 
Arild Horsberg.

Selg til en kunde du har
Selskapet hadde sitt beste år i fjor – og har 
hatt stigende etterspørsel siden.

– Vi omsatte for 180 millioner i fjor, som er 
all time high. Vi får stadig nye kunder, man-
ge innen retail, fordi vi er ledende på dette 
feltet. I disse dager lanserer vi for eksem-
pel et stort lojalitetsprogram sammen med 
Boots – og vi har nylig vunnet Mester Grønn. 

Alle bransjer som har konsumentdatabaser, 
som strøm, telecom, bilimportører og me-
dieselskaper er høyaktuelle for 1:1 markeds-
føring og CRM. 

Rett og slett fordi det fungerer så bra, i 
følge Horsberg. 

– En av de eldste sannhetene i bransjen er 
at det skal fem ganger mer til for å rekrut-
tere ny kunde enn til å selge mer til en du 
har. Den læresetningen er faktisk "our reson 
for being". 

Må vite om hverandre
En annen stor trend er å kommunisere med 
kunder gjennom alle kanaler.

– Moteordet nå er omnikanal. Mens man 
tidligere kommuniserte med kunder gjen-
nom en eller to kanaler, senere via multika-

TRENDER

TEKST: SONJA EVANG ILLUSTRASJON: COLOURBOX

Arild Horsberg
 Administrerende  

direktør i Bring Dialog 
Norge AS

naler, er omni det nye ordet. Som kunde skal 
du bli gjenkjent enten du er fysisk i butik-
ken, på web eller mail. Man skal huske hva 
kundene har ønsket før eller kjøpt før – og 
budskapet i kanalene skal henge sammen 
for å gi en helhetlig kundeopplevelse. Går 
du for eksempel inn i et Boots-apotek og er 
en god kunde, skal det fremkomme på skjer-
men, og du skal tilbys et lojalitetsprogram 
med spesielle tilbud. Alle kanalene skal vite 
om hverandre. 

Riktig budskap til rett kunde
Omnikanal kan også handle om at forsi-
kringsselskapet du bruker sender deg rele-
vante budskap. 

– Som at Gjensidige kun sender tilbud 
om barneforsikring til barnefamilier. Og når 

sommeren nærmer seg får de tilbud om 
reiseforsikring. Eller det kan være snakk om 
automatisk innkalling til EU-kontroll. Riktig 
budskap, til riktig kunde, i riktig kanal. Kun-
dene responderer mer hvis de får relevante 
tilbud. 

Dette er et område som i følge Horsberg 
blir viktigere og viktigere.

– Hvor mange reklamebudskap husker du 
fra i går? Det å være relevant blir avgjørende 
for å trenge gjennom mediestøyen. 

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

1:1 markedsføring og   CRM i vill vekst 1:1 markedsføring og CRM vokser som aldri før. Den enkle grun nen er effekt. 

“Faktum er at tv-reklame stagnerer  
og trykt reklame går drastisk ned,  

mens  1:1 vokser mye og fort.”
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– Katalogen er vårt ansikt utad, sier Knut R. 
Svenningsen, daglig leder i Biltema Norge. 

To ganger i året distribueres Bilte-
ma-katalogen til 1,2 millioner husstander 
i nærheten av Biltemas varehus. I 2014 
sendte Biltema også ut 15 salgs-DMer. I år 
økes antallet til 19. Opplaget er 1,1 millioner 
per DM.

Scorer høyt
Effekttester som Bring har utført for Bilte-
ma viser at katalogen har en viktig funk-
sjon som merkevarebyggende virkemid-
del. Den scorer høyt på oppmerksomhet, 
lesing, kjøpsintensjon og faktisk respons. 
Med over 19 000 varelinjer fordelt på åtte 
varegrupper er det å speile produktbred-
den en av katalogens viktigste oppgaver. 

– Kundene vet at vi er konkurranse-
dyktige på pris, og katalogen brukes 
som inspirasjon til en enklere hverdag 
og til å finne produkter til oppussing og 
oppgradering av hus og hjem. Mange 
trenger tilbehør til hytta, båten, bilen og 
garasjen – eller kanskje man skal bygge 
en ny terrasse? Vi tilfører rundt 1000 
nyheter ved hvert katalogskifte, med fo-
kus på varer for kommende sesong. Det 

gjør katalogen ekstra spennende, mener 
Svenningsen.

Lang levetid gir trygghet
Kundene strømmer til Biltema-varehusene 
som aldri før. Omsetning og antall varehus 
øker – og det uten nettbutikk. Svenningsen 
tror at katalogens breddedistribusjon og 
langsiktighet er noe av grunnen. 

– Katalogen er helt klart med på å be-
feste vår posisjon i markedet. Den distribu-
eres til svært mange husstander i Norge, 
den er gratis og gir god oversikt over va-
reutvalg og priser, som ikke endrer seg før 
neste katalog. Det du ser i katalogen er det 
du får, understreker han. 

– Katalogen, i kombinasjon med DMer, 
trekker kunder til varehusene. En gang i 
fremtiden vil sannsynligvis markedsførin-
gen bli mer digital, men foreløpig er post-
kassen vår viktigste kanal for å nå ut med 
reklame og tilbud. 

Vil du vite mer? 
Kontakt Runa Ravin Søstrand
Key Account Manager
Tel: 928 83 692
runa.sostrand@bring.com

TEKST: GØRIL HELLEN  FOTO: STIAN ANDERSEN

UADRESSERT DM

Hver vår og høst venter kundene i spenning på at katalogen 
skal dumpe ned i postkassen – før de strømmer til varehusene. 

Ikke rart at Biltema holder fast på den.

Biltema

• Etablert i Sverige i 1963 
som postordrefirma.

• 56 varehus i Norge,  
125 totalt i Norden  
i løpet av 2015.

• Katalogen er viktigste 
markedsføringskanal. 
Opplaget er på 2,4 mill 
kataloger i Norge,  
14 mill totalt i Norden.

• Katalogen kan også las-
tes ned som app på App 
Store og Google Play.

Den viktige katalogen

Knut R. Svenningsen
Daglig leder  

i Biltema Norge
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Lekmer.no valgte Brings preferansebase  
for å bli kjent i Norge. Det ga resultater.

Lekmer.no er en svenskeid nettbutikk og inn-
går i Qliro Group. De har nettbutikker i Sveri-
ge, Norge, Finland, Danmark og Nederland. 
Høsten 2014 startet Lekmer.no og Bring Di-
alog et samarbeid.

Ville øke før jul
Lekmer, som er godt etablert i Sverige, 
ønsket å øke kjennskapen til nettbutikken 
Lekmer.no i det norske markedet. Målet var 
også å øke salget av varer før jul. For å nå 
ut til flest mulig kunder i Norge, valgte de å 
benytte Bring Dialogs preferansebase. Pre-
feransebasen er et e-postregister med over 
460 000 samtykker. 

 
E-postkampanjer med suksess
– Bring Dialog er en viktig partner for at vi 
lykkes med å få økt kjennskap til den norske 
nettsiden og til å bygge relasjoner med nye 

kunder i Norge, sier markedssjef i Lekmer 
Johan Englund. 

Lekmer og Bring Dialog sendte ut tre 
e-postkampanjer i november og desem-
ber. Alle kampanjene ble fulgt opp med ny 
e-post i etterkant. Etter første kampanje ble 
det gjort endringer både i design og tilbud 
før neste utsendelse. Kampanjene inneholdt 
ulike tilbud; rabatt på nesten hele butikken 
eller tilbud på enkeltprodukter. Klikkratene 
var meget høye på alle kampanjene. 

Fortsetter samarbeidet
Den norske nettbutikken ligger på andre 
plass blant butikkene i kjeden målt i omset-
ning. 

– Vi jobber bra sammen og de tilpasser 
seg etter oss, sier Englund, som legger til at 

Lekmer ønsker å gjøre mer sammen med 
Bring Dialog. – Vi gleder oss til å fortsette 

samarbeidet med Lekmer i 2015, sier 
Stephanie Ferrero, salgsansvarlig i 
Postens preferansebase, Bring Dialog.

Multikanal-opplevelse
Den svenske utgaven av Lekmer har 
også tatt steget inn i den fysiske butikk-
verden. De åpnet i fjor en 1200 kvm 
stor butikk rett utenfor Stockholm. Her 
finner du digitale storskjermer og nett-
brett som gir en multikanal-opplevelse 
og mulighet til å bestille hele vareutval-
get på nett. Butikken er kontantløs og 
betaling skjer med kort eller faktura. 
Den siste tiden har stadig flere nett- 
butikker begynt å kombinere netthandel 
og fysiske butikker.

Vil du vite mer? 
Kontakt Stephanie Ferrero
Salgsansvarlig preferansebasen
Tel: 982 15 345
stephanie.ferrero@bringdialog.no

E-post ga  flere kun der

Lekmer.no

• En av Nordens største nettbutikker for barnefamilier, med mer enn 900 merker
•  Årets kundeservice og Årets nettbutikk 2014 i sin kategori og sammenlagt
•  Eies av Qliro Group (tidligere CDON Group)
•  Hovedkontor i Stockholm, og omsetter for opp mot en halv milliard SEK

16. april
Konferanse: Marketing  
Insights & Analytics
Sted: Victoria kino, Oslo
Arrangør: Kampanje.com  
og Penetrace
Påmelding: kampanje.com

22. april
Konferanse: Tele & Media  
konferansen 2015
Sted: Victoria kino, Oslo
Arrangør: Kampanje.com  
og Mediehuset Tek
Påmelding: kampanje.com

23. -24. april
Kurs: Content Marketing
Sted: Westerdals Høyskole, Oslo
Arrangør: Westerdals Kompetanse
Påmelding: westerdalskompetanse.no

28.-29. april
Konferanse: Gulltaggen
Sted: Colosseum kino, Oslo
Arrangør: INMA
Påmelding: gulltaggen.no

7. mai
Konferanse: Purpose-konferansen
Sted: Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

21. mai
Konferanse: Retailkonferansen
Sted: Oslo
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: kreativtforum.no

TEKST: ANNE MARIE HOEL FOTO: COLOURBOX

Postkassen åpnes daglig. Det er et godt utgangspunkt for å få oppmerksomheten 
du ønsker. Vi har laget et selvbetjeningsverktøy hvor du kan sende DM fra bring.no 
på 1-2-3. Det er tidsbesparende og rimelig, du kan bestille både uadressert og 
adressert, eller benytte egne adresselister. Vi fikser trykk og distribusjon. 
 
Vil du vite mer? Se bring.no/DMverktoy

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

Neste utgave kommer i august 2015

Oppdater adresser - spar penger
Adresser er i konstant endring. Folk flytter eller faller fra, det kommer nye gatenavn 
og husnummer, og i tillegg gjør Posten Norge nødvendige postnummerendringer 
hvert år. Å oppdatere kundedatabasen jevnlig er både lønnsomt og enkelt. Da når 
du flest mulig i målgruppen til riktig tid og unngår unødvendige returer.

Vil du vite mer? Se bring.no/adresseoppdatering

Send DM fra bring.no på 1-2-3
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DIALOGKONFERANSEN 2015
Søndag 23. til onsdag 26. august 2015

60 internasjonale foredragsholdere presenterer case, 
suksesshistorier og strategier innen kundelojalitet, CRM 
og digital marketing. Dialogkonferansen er en unik arena 
for ny kunnskap, nye kontakter og sosial relasjonsbygging.

Martina Zavagno 
Global Digital Brand Director Women’s Training, Nike
«Nike digital communication and consumer engagement 
strategies»

Ken Schmidt
Legendary Former Director of Communications Strategy 
at Harley-Davidson Motor Company
«Building Tattoo-Worthy Customer Relationships»

Robin Zucker
Senior Vice President Marketing, Digital Media, Playboy
«Understanding the Pulse of the Consumer Today and De-
livering on Your Legacy»

Sébastien Reliat-Brunetière
Head of Loyalty Marketing&Communication, Air France KLM
«Flying Blue, the most rewarded Loyalty program in Europe»

De tre siste årene har vært utsolgt. Mange har ikke kommet med. Meld deg på nå!
Dialogkonferansen.no

Skandinavias største og viktigste  
CRM & marketing-konferanse

Quite simply, Bring directs one  
of the best CRM and Marketing 
conferences with which I have  
ever had the pleasure to be  
associated. The team is world  
class and doesn’t miss a trick.

Andrew Pine, Vice President, Customer  
Relations at Porsche Cars North  
America, foredragsholder I 2014

I have attended for two years  
and it’s absolutely the best  
conference within loyalty in  
the Nordic!

Pernilla Persson, Head of CRM,  
Ikano Bank SE, Sweden

“

“


