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Landets eneste forbrukereide butikkjede 
legger vekt på å nå kundene best mulig i 
hverdagen. Det lykkes de med gjennom 
sitt kraftfulle medlemsprogram.

Litt ditt

Bransjen har savnet verktøyet lenge. 
Nå er det klart til bruk.

Multimedieuniverset
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I postkassen kan du bygge merkevarer og skape lønnsom respons. 
Spør oss, så hjelper vi deg med å treffe rett person med rett budskap.

Gode opplevelser 
gir økt salg!

LeDeR

innhold Energi og begeistring 
@dialogkonf
Energi skapes gjennom bevegelse. 
Når mennesker beveger seg sammen 
og møtes, kommer i dialog, får nye 
impulser, og lærer – går energi over 
i begeistring og kompetanse som gir 
grobunn for fremtidig vekst.

Dialogkonferansen har over mange 
år klart kunststykket å bli en arena 
for denne type energi og begeist-
ring. Dialogkonferansen er Nordens 
største konferanse innen CRM og 1:1 
kommunikasjon, i tillegg til mye mer.

Med tilpassede sesjoner og foredrag, 
finner du temaer som er relevante for 
utfordringene du kjenner igjen fra 
bedriften du jobber i. Her møter  
du de beste fagspesialistene 
i verden, bedriftene med de 
mest spennende casene.  
Det er en sosial arena som  
du ikke bør gå glipp av.  
Her bygges relasjoner.

Dialogkonferansen
handler ikke bare om 
1:1 kommunikasjon, det 
er 1:1 kommunikasjon. 
Målet er å treffe deg 
som deltaker med 
noe du opplever som 
nyttig, relevant og  
engasjerende. Noe 
som er verdt din tid  
og oppmerksomhet.

Håper vi sees  
i Strømstad!

magne n. Hertzenberg
Redaktør for Dialog  
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Smått om Stort

Postkassens relevans og attraktivitet som 
reklamekanal øker. Det viser en analyse 
Bring har gjort basert på alle testene som 
er lagt inn i EFFEKTbasen® de to siste 
årene. Resultatene er basert på om lag 
90 000 intervjuer. Analysen avdekket 
flere interessante funn om postkassen 
som reklamekanal. Selv med stadig flere 

medier og reklamekanaler å forholde seg 
til, viser analysen at oppmerksomheten 
om reklame i postkassen holder seg på 
et stabilt nivå. Blant de som husker å ha 
mottatt reklame i postkassen stiger lese-
mengden. Andelen lesere som svarer at 
innholdet i postreklamen er relevant øker. 
Respons-intensjonen er også økende. 

Analysen levner liten tvil om at postkas-
sen opprettholder sin posisjon som ef-
fektiv reklamekanal.

EFFEKTbasen® er 100 prosent 
objektiv, åpen for alle og tilbyr unik 
innsikt for den som ønsker å lære mer, 
planlegge og måle egne kampanjer 
opp mot andres.  

Forlatt  
handlevogn
7 av 10 kunder forlater handlekurven i 
nettbutikken uten å fullføre kjøpet.    
  – Kjøp er en sosial prosess, og  
kundene bruker tid på å bestemme 
seg, sier Jørgen Brunborg-Næss fra 
SEM-selskapet Synlighet. Her er hans 
tips om hvordan man får kunder til å 
fullføre kjøp:

• Gi tydelig, forståelig og lett til-
gjengelig informasjon om frakt  
og leveringstid. 

• Ikke krev for mye informasjon, 
og la meg fullføre kjøpet uten å 
opprette konto.

• La meg være i en prosess, hjelp 
meg og sørg for at nettsiden 
fungerer raskt.

• La meg lagre, dele og diskutere 
handlekurven min.

• Be om epostadressen min tidlig 
og følg meg opp.

Les mer på bring.no/netthandel

Postkortsuksess for Chess 
Postkort gjorde susen da Chess ønsket å informere kunder om et godt tilbud på en mobil-
telefon. – Vi er veldig godt fornøyd med salgsresultatene etter kampanjen. I forhold til målet 
doblet vi konverteringsraten til kjøp, sier CRM Manager Ola Richard Fimland. Salgseffekten 
var så god at Chess er i gang med en ny postkortkampanje, for 4G-abonnementer. Chess 
sendte også ut e-DM med tilsvarende budskap til en kontrollgruppe hvor utvalget var like 
stort som mottakerne av postkort. Den konverterte kun halvparten så mange salg.  
Budskapet var enkelt og tydelig, og tilbudet fikk god oppmerksomhet blant mottakerne:  
3 av 4 mente de var i målgruppen, og 8 av 10 leste alt eller noe av innholdet. 

Se alle resultatene fra effekttesten på bring.no/effektbasen

besøksrekord for tilbudssøk.no
For en tid tilbake lanserte Posten «Tilbudssøk», en nettbasert samlingsplass for digitale  
kundeaviser. I julen nådde den 7000 besøkende på en uke. Andre uken i mai ble nok en 
rekord satt, da over 11 442 personer avla visitt. Tjenesten samler kundeaviser og reklame på 
nett, slik at kunder kan søke opp tilbud de får i postkassen – på alt fra dagligvarer til møbler. 
Maxbo-avisen «Uterommet» er den mest populære. I april hadde den alene 1420 besøk og 
11 735 viste sider.

Les mer om tjenesten på tilbudssøk.no 

“The attention economy is not growing, which means we 
have to grab the attention that someone else has today.”
brent Leary, Co-founder, Crm essentials

Den populære postkassen

Kjære Chess-kunde, 
julen er høytiden for å gi og dele opplevelser. 
Vi i Chess elsker julen og starter adventstiden 
med å dele med deg et kanontilbud på:

Årets mobil, årets favoritt mobil 
og årets julegave.

• Samsungs beste mobil noensinne
• Stor fl ott skjerm og mange smarte fi nesser
• Android 4.1 – Jelly Bean

Tilbudet varer til 16.12.2012 
og gjelder alle tilgjengelige farger.

Fri frakt og rentefri nedbetaling
er inkludert. 

Som Get-kunde har du allerede Super  - 
bred bånd tilgjengelig i veggen. Alt du 
trenger er et modem.  Bestiller du Get 
 Superbredbånd S 10 nå, spanderer vi de to  
første månedene.1

Med Get Superbredbånd S 10 får du:
• Høy stabilitet
• Best pris/hastighet
• Trådløs ruter uten ekstra kostnad
• Inkludert backup av filer og dokumenter
• Sikkerhetspakke

Get er den bredbåndsaktøren i Norge som vokser  raskest2 og som har 
bransjens beste utvikling på  kundetilfredshet3.

Bestill Get Superbredbånd i dag!

Ring oss på 800 80 523 eller send SMS med kodeord 
SB1 til 02 123 for å benytte deg av dette tilbudet.

1 Get Superbredbånd har 12 mnd. avtaleperiode. Etter den 
 kostnadsfrie perioden betaler du kr 359,– per måned.

2 kilde Post og Teletilsynets undersøkelse H1 2012. 
3 kilde EPSI undersøkelsen 2012

4 Nettstedet telepriser.no har gitt Get Superbredbånd S 10 
 topplassering som det bredbåndet der man får høyest 
 bredbåndshastighet for pengene!

Best i test på 
pris/hastighet 4

TV Superbredbånd

* Min. totalpris 4687,- med 349,- nedbetaling i 12 mnd. 
   Faste avgifter, abonnement og ringepris i avtaleperioden 
   er ikke medregnet.

499,-*
SPESIALTILBUD

Kjøp i dag på chess.no eller ring 06060

Få innsikt om utførte effekttester og hent inspirasjon til din neste reklameutsendelse på bring.no/effektbasen

 TIL DEG 

JULETILBUD

FRA CHESS

Visste du at uadressert Dm i postkassen har 70% 
leserdekning blant barnefamiliene i norge?

Kilde:  
TNS Gallup/MMU, april 201370 %
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CRM

Analysér deg til suksess 
Utnytt mulighetene som ligger i dataene dine.  
Analyser kan gjøre CRM-aktivitetene langt mer effektfulle.

– Tradisjonell segmentering hvor man 
beskriver en målgruppe som «kvinner i 
alderen 40-50», er en altfor enkel tilnær-
ming i dag. Den utnytter ikke mulighete-
ne som ligger i at mye data er tilgjengelig 
og kan kombineres, sier Erik Poppe.

Han er leder for analyse i Bring Dialog, 
og har nesten 20 års erfaring fra feltet. 
Under årets Dialogkonferanse presente-
rer Poppe metoder og cases som skal 
inspirere til å ta fatt i mulighetene i din 
egen bedrift. 

Finn målgruppen
Den mest optimale analyseteknikken er 
scoring, ifølge Poppe. Da er det ikke et 
enten/eller hvorvidt man er i målgruppen, 
men snarere i hvilken grad man ligner 
målgruppen – uttrykt ved en verdi som 
angir hvor godt man ligner. Det gjør at 
mennesker som kan beskrives helt for-
skjellig, faktisk kan ha samme sannsynlig-
het for å være i målgruppen. 

Mange som jobber med markedsfør-

ing, har begrenset faktainformasjon om 
målgruppene sine. 

– Ofte ønsker de seg en målgruppe 
som i deres øyne er attraktiv. Mange i 
konsumentmarkedet antar for eksempel 
at de har yngre kunder enn de faktisk har. 
I dag er det raskt å dokumentere hvem 
målgruppen er, ved å koble på data som 
beskriver kundene.

Mål effekten
Å måle effekten av aktiviteter innebæ-
rer mer enn å se på en respons- eller 
svarprosent. Det virkelig interessante lig-
ger i å kunne identifisere hvilke kombina-
sjoner av påvirkningskanaler, virkemidler 
og responskanaler som har hatt effekt på 
ulike grupper. 

– Folk reagerer forskjellig. Informasjon 
kan kobles til dem som responderer og 
gi svar på hva som fungerer mot hvem. 
Mange bedrifter kunne hatt glede av en 
mer metodisk tilnærming for å optimali-
sere effekten av aktivitetene sine. 

Datadrevet framtid
Mer og mer data finnes i elektronisk form, 
og kan lett kobles sammen med andre 
datakilder. Økt tilgang til avanserte ana-
lyseteknikker gjør at data som tidligere 
ikke var mulig å utnytte, nå kan utnyttes 
– som tekst, bilder, GPS og sensordata. 
Analyseteknikkene gjør det mulig å finne 
sammenhenger i de store datamengde-
ne. Algoritmer automatiserer mer av det 
man tidligere brukte mennesker til.

– I tiden framover vil vi se en dreining 
mot mer datadrevet og automatisert 
markedsføring. Algoritmer og scoringer 
vil bestemme hvem som skal eksponeres 
for hvilke budskap, spår analyseeksperten. 

TeksT: SIGNE STEINNES   FoTo: THOMAS HAMMARSTRØM

                «Den mest optimale 
analyseteknikken er scoring»
       erik Poppe, leder for analyse i bring Dialog

Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe,
Customer Analytics
Mob 95 02 15 26
e-post: erik.poppe@bringdialog.no
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kUNDepRoFiLeN

Kundeorientering har vært markeds- 
direktør Geir Jostein Dyngeseths viktig-
ste mantra i en årrekke. Mannen som har 
utviklet medlemsprogrammet til Coop 
fra år 2000, legger vekt på at butikkje-
den skal nå kundene og medlemmene 
best mulig i deres hverdag. 

– Vi er en stor virksomhet som lever av 
å betjene kunder hver dag. Og nettopp 
fordi vi er en stor del av hverdagen til folk 
flest er vi også nødt til å være en del av 
media-hverdagen. Det betyr at medie- 
miksen må være både sammensatt og 
bred – og at vi er nødt til å være til stede 
i ulike kanaler. 

Coop har blant annet kundeavis, med-

lemsblad med 1,3 millioner lesere, med-
lemsbrev, og DM-utsendelser per post. 

– Slik har vi kontroll på kanalen og når 
frem til faste lesere. I tillegg er vi til stede 
på TV, radio og avis, samt i digitale kana-
ler. I dagligvare tar folk beslutninger nær 
sagt hver dag. Derfor er det viktig for 
oss å optimalisere ressursinnsatsen og 
dessuten nå ut med en hyppig frekvens.      

Vellykket medlemsprogram
Det som gjør at Coop skiller seg fra kon-
kurrentene på kundekommunikasjon er 
blant annet det kraftfulle medlemspro-
grammet, mener markedsdirektøren.

– Personifisering må være en del av 

en langtidsforpliktelse til kunden, ikke en 
engangs kampanjestand. Vi satser tungt 
på medlemmene våre med et program 
som fungerer på tvers av ulike Coop-
virksomheter. Blant annet har vi én til én 
kommunikasjon med kundene gjennom 
adressert DM. 

Det er nettopp innsikt om kundene 
tuftet på kundeadferd som er en av 
Coops store styrker, mener Dyngseth. 

– Vi har en sterk kundeinnsikt som er 
utviklet over flere år – og gode kundere-
lasjoner takket være medlemsprogram-
met. Dette kombinert med et kraftfullt 
kjedebrand, attraktive butikker og ikke 
minst sterke egne merkevarer skiller oss 

Coops kunder fatter kjøpsbeslutninger nærmest hver dag. 
Derfor legger Coop vekt på å nå dem i hverdagen, blant 
annet gjennom sitt kraftfulle medlemsprogram. 

Frister kundene 
i hverdagen

Gjennom å kjøre full trøkk 
på sitt medlemsprogram 
har Coop oppnådd sterk 
innsikt i kundenes adferd. 
Dette er en av selskapets 
store styrker, mener Geir 
Jostein Dyngeseth.
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     «Vi kjører ikke bare standardsortiment,  
men er innovative, utvikler nye ting  
              og har en rekke egne merkevarer»
                                                                                                                 geir Jostein Dyngeseth, Coop

kUNDepRoFiLeN

ut. Vi kjører ikke bare standardsortiment, 
men er innovative, utvikler nye ting og 
har en rekke egne merkevarer. Konsep-
ter som skal stå imot markedsledere i de 
ulike kategoriene.   

Mer tilgjengelige
Når det kommer til utvikling rundt bruk 
av reklamekanaler ser Dyngeseth me-
dia-adferden mer som en evolusjon enn 
en revolusjon.

– Likevel er det ingen tvil om at det 
skjer store endringer akkurat nå på det 
digitale området. Kundene utvikler ny 
media-adferd, noe som igjen vil farge 
trendene. Nye kanaler har gjort det let-
tere enn noen gang å koble kundene på, 
men det har også gjort det lettere for 
kunden å koble seg bort fra deg. Hvis 
du ikke forblir relevant og interessant er 
risikoen stor for å bli dumpet. Jeg tror 
det handler om å forstå kunden og søke 

dialog fremfor enveis kommunikasjon.  
Være tilgjengelige for dem når de tren-
ger oss.

interaksjonsmedier blir viktig
Det viktigste er nok mulighetene knyt-
tet til mobiltelefonen. Det er alltid viktig 
å være tidlig ute med nyheter, og en av 
utfordringene er å være flink til å gå nye 
veier; være først ute med noe. Man må 
kjenne sin målgruppe og kommunisere 
på dens premisser. Ikke minst være re-
levant i et stort landskap med mange 
konkurrenter. Vi følger med i utviklingen 
og ser behovet for å være delaktig på 
digitale arenaer og sosiale medier. Det 
er en fin måte å spre kommunikasjonen 
raskt på. Men vi vil også fortsette med 
tradisjonell kommunikasjon, så lenge vi 
ser at det er effektivt.

Geir Jostein Dyngeseth holder fore-
drag på Dialogkonferansen sammen 

med Grant Steadman, CEO for analy-
sebyrået Dunhumby Norge. Tema er: 
«Putting the person in personalization – 
Using customer insights to make marke-
ting more relevant».

Coop 

• Eies av 1,3 mill. medlemmer og er 
landets nest største dagligvareak-
tør med omkring 1000 butikker og 
22 500 medarbeidere. 

• Markedsandel på omtrent 25% 
av dagligvaremarkedet gjennom 
Coop, Obs!, Coop Prox, Coop- 
Extra, Coop Mega, Coop Marked 
og Smart Club. I 2012 var omset-
ningen ca 34 mrd. 

• Har også en sterk posisjon på 
faghandel, særlig innen bygge-
varemarkedet.

TeksT: SONJA EVANG  FoTo: THOMAS HAMMARSTRØM

geir Jostein Dyngeseth 
skal på scenen under årets 
Dialogkonferanse. Her løfter 
han lampen til Dialog- 
magasinets fotograf, under 
opptak i Coop Obs! Hyper-
marked på Løren i Oslo.
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INNSIKT REKLAMEKANALER
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For første gang har det blitt etablert et måleverktøy 
som går på tvers av mediekanalene og som samler de 
ulike medievalutaene i en enhet - leserdekning. 

Multimedieuniverset
– en medievaluta

68%
57%
77%

Sør-/
Østlandet

Oslo/
Akershus

Hedmark/
Oppland

Agder/
Rogaland

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge

65%
65%
64%
71%
Postkassen har høy leserdekning i alle regioner

Det nye verktøyet kalles Multimedieuniverset og er utviklet av TNS Gallup på oppdrag 
fra Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening og Mediebyråforeningen. 
Multimedieuniverset støttes av hele mediebransjen og gjør det mulig å måle 
dekningsnivået på ulike mediekanaler i forhold til hverandre.

Velg riktig 
mediemiks 
«Multimedieuniverset» (MMU) gjør det mulig å se
hvordan de ulike mediekanalene virker sammen
– og velge riktig miks.  

70%
65%

64%
62%

Alle 12+
Barnefamilier
Alder 20-59
Alder 60+

DM i postkassen 
er populært blant 
barnefamiliene

Det norske medieuniverset består av 4.251.336 personer (TNS Gallup)

RekLAMekANALeR
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Eksempel 2:
Postkassen gir best leserdekning i kombinasjon
med avis i et krevende byområde

Eksempel 1:
Kombinasjonen tv, web og postkassen gir god totaldekning
- tre kanaler med ulike egenskaper som utfyller hverandre
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1514 TEKST: SONJA EVANG  ILLUSTRASJON: MARTIN KVAMME

UNIVERS:
Hele landet (4.251.336 personer)

MEDIEPLAN: 
DM i postkasser som ønsker reklame
Tv: 200 GRP, alle komerielle kanaler
Web: 10.000 eksponeringer, nettaviser

UNIVERS:
Oslo og Akershus (985.000 personer)

MEDIEPLAN: 
DM i postkasser som
ønsker reklame

AVISER:
Aftenposten
Budstikka
Romerikes Blad
Østlandets Blad

Medieforbruket er ikke hva 
det en gang var. Mens man 
tidligere konsumerte medi-
ene mer isolert, kombine-

res de nå i mye større grad. Det gjør at 
reklamekampanjer bør planlegges der-
etter. Fram til nylig har det imidlertid 
ikke vært mulig å sammenligne de ulike 
mediekanalene på tvers. 

etterspurt verktøy
– Et strategisk verktøy som Multimedie-
universet har lenge vært savnet i bran-
sjen. Til nå har vi måttet se på hver enkelt 
undersøkelse uten å kunne sammenligne 
tallene direkte. Dette verktøyet skaper 
større trygghet rundt medievalg på et 
strategisk nivå, fordi det viser hvordan 
kanalene fungerer sammen. Vi håper at 
bransjen vil ta i bruk dette som en del 
av informasjonsgrunnlaget, sier Håvard 
Rønnevig Bakken, prosjektdirektør i 
ANFO (Annonsørforeningen). 

Multimedieuniverset er et samar-
beidsprosjekt mellom TNS Gallup, 
ANFO (Annonsørforeningen), MBL 
(Mediebedriftenes landsforening) og 
Mediebyråforeningen. 

Fullstendig bilde
Valutaundersøkelsene for radio, TV, uten-
dørs, postkassedistribusjon, internett, 
avis og magasin/ukepresse eksisterte 
allerede. I Forbruker- og Mediaundersø-
kelsen ligger en intervjubase av 45.000 

respondenter med informasjon om folks 
mediebruk. 

– Vi ønsket å utvikle en undersøkelse 
hvor vi kunne bruke eksisterende valut-
aer fra alle disse mediegruppene, og 
sette dem sammen på en måte som vil-
le gi et fullstendig bilde av folks medie-
vaner og medieforbruk. Løsningen ble 
«24-timers-dagboken». Her har 4500 
mennesker registrert sine medievaner 
gjennom hvert døgn i en uke. Slik kan 
vi se hvor og når folk bruker de ulike 
mediene, og graden av engasjement 
og involvering, forteller Ingvar Sandvik, 
marketingdirektør i TNS Gallup. 

24-timers-dagboken er verktøyets så-
kalte «hub-undersøkelse» - et nav som 
fungerer som et overbygg for de ulike 
valutaundersøkelsene. På denne måten 
kan man fusjonere inn dataene fra de uli-
ke undersøkelsene og få totalbildet man 
trenger. Undersøkelsen lå klar i februar i 
fjor, og i oktober ble MMUs planleggings-
database lansert. Den har vært tilgjenge-
lig for brukerne siden januar i år. 

postkassen treffer
Kjetil Pettersen, markedsanalytiker i 
Bring, er svært fornøyd med det nye 
verktøyet. Mens man tidligere kun har 
visst hvor mange husstander man når, 
kan man nå slå fast at 2,7 millioner nord-
menn får reklame i postkassen. Det tilsva-
rer 65 prosent av befolkningen, og kun 
tv-kanalene samlet gir bedre dekning. 

Hele 70 prosent av barnefamiliene nås 
gjennom postkassen. 

– De ønsker reklame i postkassen fordi 
de er i en etableringsfase og kjøper mye. 
Det er mange myter om at reservasjons-
graden er høy. Den er høyere i Oslo enn 
ellers i landet, men i enkelte kommuner er 
dekningsgraden vår på over 90 prosent, 
påpeker Pettersen. 

Folk i Oslo og Akershus er den van-
skeligste gruppen å nå. Postkassen når 
likevel flere her, enn for eksempel innstikk 
i avis.

optimal mediemiks
Tv, web og DM utfyller hverandre. 

– Det er viktig å tenke på kombina-
sjonen av kanaler når man planlegger 
kampanjer. Dette verktøyet viser tydelig 
hvordan de ulike kanalene virker sammen 
og at de har ulike egenskaper.

– Ser man på barnefamilier, når post-
kassen 69,5 prosent og tv 76,7 prosent. 
Det gir en total dekningsgrad på hele 93 
prosent. Legger man til web, stiger den 
til 97,4 prosent, eksemplifiserer Pettersen.

 
Vil du vite mer?
Kontakt Kjetil Pettersen
Markedsanalytiker 
Tel: 90 19 86 36 
e-post: kjetil.pettersen@bring.com 

RekLAMekANALeR



TReNDeR

Vinnerne blir de som har de beste inn-
holds- og spredningsstrategiene, mener 
leder i CtrlAlt, Gunnar Bleness. 

– Mediebyrået Aegis anslår at virk-
somheters egne medier, som nettsider 
og kundemagasiner, vil øke sin andel av 
mediedøgnet med 90 minutter de neste 
fem årene. Veksten av egne kanaler vil 
gå på bekostning av tradisjonelle medier, 
samtidig som tilliten til betalt reklame er 
minkende. Det betyr at egne kanaler er på 
vei opp – og at det er lurt å satse på dem.

Øker i UsA
Det stilles tre hovedkrav til det som leve-
res gjennom egne kanaler: Det må være 

nyttig, relevant og engasjerende. 
– Man kan bruke interne innholdspro-

dusenter og fagarbeidere, men det er 
viktig at noen hjelper dem å fortelle his-
toriene på en forståelig måte. Timing er 
også en avgjørende faktor, sier Bleness.

Det amerikanske instituttet for inn-
holdsmarkedsføring, CMI, gjør årlig en 
stor undersøkelse om bruken av innholds-
markedsføring. 55 prosent av amerikan-
ske virksomheter som driver med dette 
kommer til å øke budsjettene sine i 2013. 

– Det viser at potensialet er der. De som 
våger å tenke nytt om sin egen kommuni-
kasjon opplever at det har en effekt. For 
mindre selskaper er content marketing en 

kostnadseffektiv og enkel måte  å komme 
i gang på. 

Fart og spenning
Red Bull er et vellykket eksempel på inn-
holdsmarkedsføring.

– Her tenker man automatisk action 
og sport – og mye tas ut i egne kanaler. 
De lager filmer og intervjuer og har et 
slags eget økosystem – en verden som 
de eier, og som de kan produsere godt 
innhold fra og om. De fremstår nesten 
som et medieselskap som også produ-
serer leskedrikk, fremfor det motsatte 
som faktisk er tilfelle. 

Mye av det redaksjonelle stoffet kan 

skal du vinne kampen om forbrukerne fremover  
kan det være lurt å satse på innholdsmarkedsføring. 

Bygg ditt eget mediehus

TeksT: SONJA EVANG  iLLUsTRAsJoN: CtrlAlt

Fem kom-i-gang-tips

1. Jobb med din egen grunnhistorie og posisjon  
Hva kan du bidra med, hva står du for, hvordan skal du produsere 
relevant og godt innhold for kundene – utover å skryte av 
produktene dine?

2. skap deg tydelige målgrupper og personer  
Vit hvem du skal kommunisere med, da blir det enklere å vite hvor 
og hvordan.

3. Definer et nav i kommunikasjonen din  
blant kanalene dine er det sannsynligvis en eller to som er bedre 
eller viktigere enn de andre. ta utgangspunkt i disse og lag en 
komplett kanalplan for å sikre samspill og gjenbruk av stoff.

4. sett opp en detaljert og gjennomførbar redaksjonsplan  
Vær sikker på at planen er realistisk og at du kan holde det du har 
lovet leserne og brukerne dine.

5. sett deg konkrete mål – og mål om du når dem  
For å vite om du lykkes med dine prioriteringer, må du sette deg 
konkrete mål for hver enkelt kanal og følge dem opp. målene  
må tilpasses dine ambisjoner og din situasjon.

dessuten lages i ulike versjoner og bru-
kes flere ganger i ulike kanaler. 

– Slik øker effekten, mens kostnadene 
går ned. Man vil riktignok møte nye og 
andre konkurrenter i innholdsmarkedet 
både i form av bloggere og tradisjo-
nelle medier. Det betyr at man må være 
flinkere og smartere enn dem. Men det 
er også rom for allianser. Det gjelder å 
utnytte sin egen ekspertise og kompe-
tanse på det området du driver forret-
ning – også i det innholdet du leverer.

Vil du vite mer?
Kontakt Gunnar Bleness
gunnar@ctrlalt.no
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kUNDeLoJALiTeT

Med konseptet plussTid har Lilleborg samlet alle merkevarene  
sine i en felles medieplattform. en kundeklubb med segmenterte  
målgrupper sikrer dem mer lojale kunder.

PlussTid ble etablert i 2000 som et resul-
tat av endringer i mediehverdagen. I dag 
er det en kundeklubb med over 160.000 
medlemmer. 

– Vi opplevde at vi måtte betale stadig 
mer for god dekning, samtidig som kun-
dene våre startet med multimedia-tas-
king. Det ble vanskeligere å nå gjennom 
med budskapet vårt, og vi fikk behov 
for å bygge en egen kommunikasjons-
kanal hvor vi kunne møte forbrukerne på 
egne premisser. Det å eie og styre inn-

holdet av kommunikasjonen ble viktig 
for oss, forteller produktsjef for PlussTid,  
Hilde Medbøe. 

Øker i opplag
Lilleborg har utviklet konseptet fra et 
magasin med utgivelse fire ganger i året, 
til daglig kommunikasjon via nettside, 
blogg, forum, film og nyhetsbrev. 

– PlussTid-magasinet er selve navet i 
løsningen og har over 160.000 faste les-
ere. Vårt magasin er faktisk ett av få som 

øker i opplag – og i brukerundersøkelser 
oppgir 60 prosent at de leser magasinet 
nøye. De ønsker seg tips, råd og nyttige 
artikler – og 66 prosent ønsker at maga-
sinet skal komme ut oftere. 

Relevante vareprøver
Bring Dialog administrerer databasen til 
PlussTid.

– I tillegg til pakking og distribusjon 
segmenterer de ulike utsendelser, som 
for eksempel magasinet med vareprø-

En vaskeekte suks ess
ver og nyhetsbrev til ulike målgrupper. 
Ved å sende ut tilpasset informasjon til 
de ulike målgruppene oppfattes vi som 
troverdige og relevante for medlemme-
ne. Ikke minst er dataene som PlussTid 
samler inn og som Bring administrerer 
for oss helt sentrale for å klare dette. Vi 
sender for eksempel Dr Greve Sinksalve 
kun til de medlemmene vi vet har barn 
under tre år, fordi produktet er mest 
relevant ved bleieskift. Dataene i Bring 
Dialogs database gir oss med andre ord 
mulighet til å segmentere budskap. 

 
sett fra forbrukernes øyne
Lilleborg øker stadig medlemsmassen 
med sin samhandling i flere kanaler. 

– Vi jobber hele tiden ut fra Lilleborgs 

merkevarer, men sett fra forbrukernes 
øyne. Fronter vi Milo velger vi for eksem-
pel å snakke om ull. Samtidig er det aldri 
tvil om hvem som er avsender. Trover-
dighet, omdømme og god journalistikk 
er viktige stikkord. I tillegg satser vi på 
film som tilpasses distribusjonen på net-
tet. Ved å snakke til og med målgruppen 
via Lilleborgs eksperter skaper vi trover-
dighet, sier Medbøe.  

Vil du vite mer om tjenestene vi leverer?
Kontakt Line Nordby
Key Account Manager
Tlf: 95 22 65 06 
E-post: line.norby@bringdialog.no

PlussTid & Bring

Bring Dialog leverer en rekke tjenester til 
PlussTid-konseptet:

• Drifter CRM-portalen, hvor medlem-
mene legger inn sin profil.

• Har ansvar for print, pakk og utsendelse 
av medlemsmagasinet, inkl. tilpassede 
vareprøver. 

• Drifter saksmodulen, som Forbrukerser-
vice bruker i kontakten med kundene.

• Sender ut nyhetsbrev bortimot ukentlig 
på e-post - generelle eller tilpasset med-
lemsprofiler og preferanser.

TeksT: SONJA EVANG  FoToCoLLAGe: CLOUD MEDIA SERVICE AS
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kUNDeLoJALiTeT

Color Line har laget et konsept som er så godt  
at folk betaler for å få kundemagasinet i posten.

Kundemagasinet drar inn 30 millioner 
bare i kundekontigent. 

– Color Club er en reise- og fordels-
klubb. Kundemagasinet er selve bæ-
rebjelken i konseptet med nyheter, til-
bud og reisetips fra våre destinasjoner 
i Tyskland, Sverige og Danmark, for-
teller kundekonseptsjef i Color Line, 
Frank Christensen. 

– I magasinet kan vi presentere hele 
vårt mangfold. Etter tretten år med 
stor suksess er vi så vidt meg bekjent 
alene om et klubbkonsept som opere-

rer med så stort volum og i tillegg tar 
betalt for det.  

Strategien er enkel: 
– Vi ønsker å påvirke kundene ut fra 

kunnskapen vi har om dem. Slik blir infor-
masjonen vi sender ut relevant og gis til 
rett tid. Det oppleves positivt for kunden 
og skaper resultater for oss. 

Det hele er basert på den gamle kjøp-
mannstanken, hevder Christensen.

– Vi sitter med utvidet kunnskap om 
kunden og tilpasser vareutvalget etter 
det. I prinsippet gjør moderne CRM-

systemer nøyaktig det samme som kjøp-
mannen i sin tid gjorde: Bruker kunnska-
pen på en smart måte. 

i utgangspunktet gratis
Magasinet skal ikke inneholde løp og 
kjøp-info, men nyttige og interessante 
reisetips. 

– Da vi etablerte magasinet i 1997, var 
det gratis. Så innførte vi en avgift på 
hundre kroner og opplevde et frafall på 
bare en halv prosent. Det ga en peke-
pinn om at magasinet var såpass inter-
essant at kundene ønsket å betale for 
det. Senere satte vi opp avgiften med 
50 kroner og opplevde igjen et frafall 
på en halv prosent. Nå er årsavgiften 

Kundekonsept utenom det vanlige
på 160 kroner, og ingenting tyder på at 
det er uakseptabelt for medlemmene. 
Jeg tror det var bra å fokusere på et 
gratismagasin i starten for å bevise at 
vi kunne levere godt innhold. 

Tempen på kundetilfredshet
I tillegg til magasinet får medlemmene 
i Color Club bonus for reiser med Color 
Line, samt rabatt i taxfree.

– Men i alle undersøkelser svarer over 
halvparten at de er med vel så mye for 
å få nyttige reisetips. 

Color Line kjører fire kundeundersø-
kelser i året, hvor de tar tempen på hva 
kundene synes og mener.

– Vi gjør et utvalg på 5000 medlem-

mer hver gang – og ber også om at de 
scorer artiklene i magasinet. Slik får vi 
vite hva de ønsker å lese mer om og får 
samtidig kunnskap om dem. 

– Hvor går veien videre?
– Vi har nå etablert et nyhetsbrevkon-

sept hvor vi fanger opp fallende loja-
litet. De som ikke ønsker å fornye sitt 
medlemskap, får tilsendt nyhetsbrev 
kostnadsfritt. De mer betalingsvillige 
oppgraderer vi til gullkort med utvi-
dede fordeler. 

keep it simple
Christensen mener mange trår feil ved 
å lage store, kompliserte CRM-system-
er som er tunge å dra i gang. 

– Mitt råd er: Start enkelt ved å ta ut-
gangspunkt i det elementære, og sats 
heller større etter hvert. 

TeksT: SONJA EVANG  FoTo: THOMAS HAMMARSTRØM

Color Club 

• Antall medlemmer: 211 000.

• Magasinfrekvens: 4 ganger pr. år.

• Startet opp for 13 år siden.

• Årsgebyr: kr 160.

• Inntekter: Ca. 30 millioner pr. år.

• 1,2 millioner reisende i året via 
dette konseptet.

Vil du vite mer om tjenestene vi leverer?  Kontakt Runa Søstrand Ravin, Key Account Manager                  Tlf: 92 88 36 92, e-post: runa.sostrand@bring.com
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Slik går du fram
Det finnes ingen mirakelkur for å  
lykkes. Kundeklubben må sees på som  
en langsiktig kundeinvestering som  
krever nødvendig prioritering i forhold  
til ressurser og budsjetter.

enkle, tydelige klubbkonsepter som «For 
hver krone du handler får du…» er effektivt. 
Det skal være enkelt å regne ut fordelen og 
man bør få tilpassede spesialtilbud. Et CRM-
system som gjør det mulig å fange opp, 
analysere og utnytte kundeinnsikt er en 
forutsetning. Kun slik kan man tilby relevant 
belønning og målrettet kommunikasjon.

start enkelt og utvid klubben suksessivt 
ettersom kundeinnsikten og lønnsomhe-
ten bygges i konseptet.

kUNDeLoJALiTeT

En kundeklubb handler først og fremst 
om å synliggjøre virksomhetens overord-
nende og langsiktige lojalitetsstrategi. 

– Primæroppgaven er å skape økt inn-
sikt i kundens kjøpsadferd og hans eller 
hennes motiver for å fortsette å være 
kunde. Slik blir det enklere å segmentere 
og ikke minst gjøre kommunikasjonen 
mer effektiv, sier strategisk rådgiver i 
Bring Dialog Thomas W. Køhl.

Målet er å bygge en sterk og langsik-
tig relasjon mellom virksomheten og de 
beste kundene.

– Klubben må tilby relevante rabatter 
og fordeler – og dessuten kommunisere 
differensiert med den enkelte kunde ba-
sert på kjøpsadferd og kjennetegn.

Vekst i klubbkonsepter
I utgangspunktet er en kundeklubb noe 
alle kan etablere, i følge Køhl.

– Det er jo betraktelig mindre kostbart 
å beholde eksisterende kunder framfor 

å rekruttere nye. Samtidig krever det å 
drive en seriøs kundeklubb målrettet og 
langsiktig arbeid og er på ingen måter 
billig eller riktig for alle virksomheter. 
Med store rabatter og kostbare fordeler 
er det fort gjort å gi bort hele bunnlinja 
uten annen effekt enn nettopp det. Så 
for mindre aktører med begrenset bud-
sjett vil jeg heller fokusere på målrette-
de kampanjer og slå et slag for god og 
gammeldags service i butikkene. 

Utviklingen viser imidlertid en vekst  
i antall kundeprogrammer og klubb-
konsepter.

– Det skyldes at det er rimeligere både 
å etablere og drive en kundeklubb enn 
tidligere. Digitale medier gjør dessuten 
personlig og skreddersydd kommunika-
sjon med høy presisjon rimelig.

kundetilfredshet det viktigste
Målsetningen må være å bygge opp en 
langsiktig lojalitet gjennom kundeinnsikt, 

som over tid øker selskapets lønnsomhet.
– Gode kundeopplevelser og kunde-

tilfredshet er de sterkeste driverne for 
lojalitet. Klubbkonseptet må sammen 
med butikker – både fysiske og nettba-
serte – bygge opp under dette. Mange 
kundekonsepter har kun mersalg som 
fokus. Det å hindre kundeflukt og ska-
pe entusiasme rundt egen merkevare 
er ofte lavere prioritert. Det er viktig å 
huske at det også er andre faktorer som 
skaper kundelojalitet som produkt, pris, 
distribusjon og beliggenhet, vareprat og 
generell kundetilfredshet.

Vil du vite mer?
Kontakt Thomas W. Køhl
Strategisk rådgiver
Tlf: 93 42 87 42 
E-post: thomas.kohl@bringdialog.no

Lykkes med 
kundeklubb
Hvordan bygge opp en effektiv og suksessfull 
kundeklubb? Vi gir deg nyttige råd. 

TeksT: SONJA EVANG  FoTo: PRODUSENTENE, COLOURBOx OG THOMAS H.

Undersøkelser viser 
at ni av ti nordmenn 
er med i en eller flere 
kundeklubber.
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pResisJoN

Byggmakker har kjørt sitt populære 
«tak-konsept» i butikkene siden 2008, 
noe som har gjort dem markedsledende 
på området. Men da selskapet bestemte 
seg for å kjøre en større kampanje på tak 
i fjor, tok det helt av.   

Gratis taksjekk
– Tak er en viktig kategori for oss på 
grunn av høy inntjening, og det er en 
kategori som er med på å underbygge 
den posisjonen vi ønsker å ha som en 
service- og kompetansekjede for forbru-
keren, sier markedssjef Helene Johnsen.  

Byggmakker gikk ut til det brede lag 
av folket med tilbud om gratis taksjekk. 

– Vi gikk ut både i TV og radio. Sam-
tidig sendte vi ut postkort til alle om-
råder med en overvekt av gamle hus-
stander innenfor vårt markedsområde. 
Småhus, rekkehus og tomannsboliger 
med byggeår eldre enn 1980. Det ga 
oss mulighet til å gi relevante kunder 
beskjed om at tak vanligvis har en le-
vetid på 30 år.  

enorm respons 
Å måle effekten av postkortene var van-
skelig, men de ga en solid pekepinn.

– Vi startet kampanjen på TV og radio 
en torsdag. Tirsdagen etter sendte vi 
ut postkortene. På et døgn gikk vi fra 
400 bestillinger til det dobbelte. Vi kan 
jo ikke si noe helt sikkert, men er rime-
lig sikre på at det var postkortene som 
fikk publikum til å gå inn på nettsiden og 
bestille taksjekk. 

– Vi fikk inn 6000 bestillinger på tak-
sjekk via byggmakker.no – noe som for-
håpentligvis leder til tak-salg på sikt. Et 
annet resultat av kampanjen i 2012 er 
at vi økte salget av tak med totalt 47,5 
millioner kroner mer enn i 2011. Dermed 
forsterket vi også posisjonen vår ovenfor 
forbrukerne som ledende på tak.

postkort påvirker
I april i år kjørte Byggmakker kampanjen 
på nytt. 

– Vi utførte den samme kampanjen, 
bortsett fra at vi kuttet ut en DM som 
omhandlet kampanjestarten. Igjen har 
det gått utrolig bra med 6000 nye som 
har bestilt taksjekk. Det viser hvor mye 
relevansdelen betyr i et slikt konsept. 
Med TV og radio oppnår man dekning 
og frekvens, mens postkort og web-
annonsering sikrer relevans. Det er en 

utrolig spennende måte å segmentere 
på. Vi snakker om et lite postkort med 
enorm påvirkningskraft. 

TeksT: SONJA EVANG  FoTo: ByGGMAKKER

Dette er saken

Byggmakker har i samarbeid med 
Bring selektert målgrupper for å opti-
malisere effekten på sin tak-kampanje. 
Utgangspunktet er butikkenes vanlige 
distribusjonsområder. I tillegg er det se-
lektert på områder med høy tetthet av 
eldre eneboliger og rekkehus. Kampan-
jen har gitt gode resultater gjennom:
• Høy oppmerksomhet, respons og 

intensjon.
• Sterk merkekjennskap og positivt 

omdømme for Byggmakker.
• Tydelig hovedbudskap som flere i 

familien leser.

Vil du vite mer?
Kontakt Morten Ingar Bergli
Key Account Manager
Tlf: 95 92 37 95
E-post: morten.bergli@bring.com

Byggmakker har fått erfare hvor effektfullt det kan være når man send-
er riktig informasjon til de rette menneskene.  

God mediamiks sendte 
responsen i taket

byggmakker er godt 
fornøyd med resulta-
tene av kampanjen. Ikke 
bare effekttesten, men 
at postkortene førte til 
en umiddelbar reaksjon 
på byggmakker.no med 
hensyn til bestillinger.

«På et døgn gikk vi fra 400 
        bestillinger til det dobbelte»
       Helene Johnsen, markedssjef i byggmakker
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Gjør inntrykk med egne frimerker
Skal du sende invitasjoner eller hilsninger til kunder og samarbeidspartnere? På bring.no 
kan du enkelt laste opp bilder eller logoer og bestille eksklusive frimerker med motiver 
som er tilpasset budskapet. Mulighetene er mange. Du kan velge om frimerkene skal 
brukes i Norge eller til Europa. Normal leveringstid er fire virkedager. 

Legg inn din bestilling på bring.no/personlige-frimerker

Les mer om tjenestene våre på bring.no/reklame eller ring 04045
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Tre kunder om Bring
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Våre tjenester i korte trekk: 

Dette kan vi 
gjøre for deg.

Kundeanalyse
Vi hjelper deg å bli kjent med kundene dine! 
Gjennom nøyaktige analyser kartlegger vi 
hvem som er dine mest lojale og kjøpesterke 
kunder – og hvem det er som forlater deg. 
Alt dette for at du skal få et bedre beslut-
ningsgrunnlag for kommende markedsakti-
viteter. 

Målgruppeutvalg 
Vi hjelper deg å velge ut de målgrupper som 
har best potensiale for å bli kunder eller 
gjøre et kjøp, uansett om det er bedrifter 
eller privatpersoner. Når det gjelder de 
sistnevnte, kan vi for eksempel ta hensyn til 
alder, kjønn, geografi, inntekt og familiesi-
tuasjon. 

Adressetjenester
Utfra valgt målgruppe kan vi levere adres-
seregister både for postale og digitale 
utsendelser. Dessuten kan vi hjelpe deg å 
oppdatere og ”vaske” bedriftens eksiste-
rende adresseregister, slik at informasjonen 
der alltid er aktuell og du slipper returer og 
irriterte samtaler. 

Produksjon
Vår kreative avdeling sørger for at reklamen 
din blir sett, lest og oppfattet. Her finner 
du alt fra kanalrådgivning og utforming av 
tekst og design, til trykktjenester og utvik-
ling av digitale enheter. 

Distribusjon 
Uansett om din bedrifts kommunikasjon er 
digital eller trykt kan vi distribuere den. Det 
spiller ingen rolle om det er en katalog, en 
avis, en SMS eller et e-dm du vil sende – vi 
fikser det. Med vår hjelp når du hele Norge, 
både bedrifter og privatpersoner. 
 
Responshåndtering
Når kampanjen er i gang kreves det rask og 
effektiv håndtering av svarene. Avlast be-
driftens egne ressurser ved å la oss gjøre 
jobben!

Effektmålinger
Med rett oppfølgning får du mest mulig ut 
av aktivitetene dine. Vi finner ut hvem som 
tittet og leste, hva de syntes, hvem som 
svarte og hvem som ikke gjorde det. Og 
hvorfor! Med profesjonell analyse kan du 
finslipe kommunikasjonen slik at du lykkes 
bedre neste gang. 

CRM – strategier og system
Med langsiktige strategier og systemer for 
CRM kan vi hjelpe bedriften med en kost-
nadseffektiv metode for å rekruttere nye 
kunder og etablere en dialog for å utvikle 
relasjonene og gjøre dem lønnsomme. Alt 
dette for å nå sluttmålet, som er å øke sal-
get og skape høyere lojalitet.

Uansett hvordan bedriftens utfordringer ser ut er du velkommen 
hos oss. Behøver du hjelp med å øke salget til kundene dine? Finne 
nye kunder? Få færre kunder til å forlate bedriften din?  Vi har 
spesialistkompetanse for å se over hele prosessen for bedriftens 
kommunikasjon. Fra å identifisere behovene, til å legge strategier, 
gjennomføre dem og følge dem opp.  
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Bring

Bring har et av landets største kompetan-
semiljøer innenfor utvikling og drift av lønn-
somme kunderelasjoner i alle 1:1 kanaler. Vi 
er eksperter på kundedialog og lojalitets-
programmer, enten det er i digitale kanaler 
eller postkassen. Vi følger deg hele veien, 
fra analyse, målgruppevalg og produksjon 
til distribusjon, responshåndtering og ef-
fektmålinger.

Hos oss finner du spesialister og rådgivere 
på DM, e-post og mobil markedsføring. 

Vi utvikler effektive og responsutløsende 
kommunikasjonsløsninger for automatisert 
og multikanal kundedialog, og kan ta an-
svar for helheten innen CRM eller deler av 
den. Med de riktige verktøyene, systemene 
og kompetansen bistår vi bedrifter med å 
oppnå en best mulig kunderelasjon. Erfarne 
analytikere innenfor målgruppeanalyse og 
segmentering sørger for at du kan kommuni-
sere målrettet og effektivt med dine kunder. 

Vi hjelper deg  
med kunderekruttering og kunderelasjoner som varer

God kommunikasjon handler om rele-
vans, man må prate om rett sak til rett 
person. Derfor hjelper vi deg gjerne med 
å velge ut hvem du skal prate med for å 
få best mulig effekt når du kommuniserer. 
Uansett om dette skjer digitalt eller fysisk. 
Vi sørger for den rette kanalmiksen og får 
kanalene til å spille sammen i en integrert 
kundedialog. 

Gjennom strategisk kundekommunikasjon 
lykkes våre kunder med å oppnå ønsket 
resultat, enten det gjelder rekruttering av 
nye kunder, kryssalg, mersalg, gjensalg, re-
aktivering eller retur av tapte kunder. 

Og siden vi er sikre på at relevant kom-
munikasjon lønner seg, vil vi gjerne hjelpe 
deg å bevise det. Derfor måler vi også ef-
fekten av kommunikasjonen og analyserer 
den. Slik at du kan øke effekten enda mer 
til neste gang.

Hva skjer?
2. september
Kurs: ANFO Merkevareskole 2013 – 
oppstart
Sted: The Mini Bottle Gallery, Oslo
arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

9. – 11. september
Konferanse: Webdagene
Sted: Litteraturhuset og Oslo 
Kongressenter, Oslo
arangør: Netlife Research
Påmelding: webdagene.no

12. september
Seminar: ANFO Effekt – 
inspirasjonsdag
Sted: Hotel Bristol konferansesenter, 
Oslo
arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

25. september
Konferanse: Marketingkonferansen 
2013
Sted: Felix konferansesenter, Oslo
arrangør: Confex
Påmelding: confex.no

15. oktober
Seminar: Den store annonsørdagen 
(DSAD)
Sted: Det Norske Teateret, Oslo
arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

24. – 26. oktober
Konferanse: Mediekonferansen 2013
Sted: Clarion Hotel Post, Gøteborg
arrangør: Mediaforum
Påmelding: mediaforum.no

Kunde: Dagens Næringsliv
Navn: Henrik Staib
Stilling: Markedskonsulent

– Her i Dagens Næringsliv benytter vi oss 
av tjenestene Feriehjelpen og Flyttehjelpen 
som leveres av Bring Dialog. Disse to tjenes-
tene bidrar  til å generere relevante leads for 
Dagens Næringsliv. Dette har de hjulpet oss 
med gjennom flere år.

Kunde: Memira AS
Navn: Siv Karin Felde 
Stilling: Salgs- og
markedssjef

– Vi i Memira har brukt Bring til adressert og 
uadressert reklame, både nasjonalt og i spe-
sifikke nærområder til klinikkene våre. Bring 
er ryddige å forholde seg til og gjør sitt yt-
terste for å løse kommunikasjonsbehov. De 
har en unik interesse i at kunden skal nå sine 
mål, og Memira føler seg svært godt ivaretatt 
av Bring.  

Kunde: Høyres 
Kampanjeavdeling
Navn: Gunnar Kongsrud
Stilling: Markedssjef

– Vi har siden 2011 brukt Bring Dialog som 
faglig ressurs og samarbeidspartner for 
videreutvikling av fastgiverprogrammet 
H:partner som ble lansert i 2004. Bring Dia-
log har bidratt med sin sterke faglige kom-
petanse som har gitt gode resultater på pro-
sjektene vi har arbeidet med. Høyre har blant 
annet fra 2011 økt antall faste givere 376%. 

Tips! 
Du kan også laste ned DIALOG som 
gratis applikasjon for iPad i App Store 
ved å søke på «dialog», eller lese 
magasinet på bring.no/dialogmagasinet

Neste utgave kommer i november 2013

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 1000.

send historien til dialog@bring.com

Våre tjenester dekker alt du har 
behov for innen 1:1 kundedialog
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bring.no

Vi har kompetanse og verktøy innen analyse, kundedialog og CRM. 
Spør oss, så hjelper vi deg med å få fl er og mer lojale kunder.

Målgrupper er mye mer 
enn alder og kjønn!

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


