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Bare målet eller  
også veien frem dit?

Markedsførere har vært ute etter  
effekt helt fra fagets spede begyn-
nelse. Selv de håndtegnete annonsene 
i avisen som viste hvor lykkelig man ble 
av å røyke Tiedemanns tobakk hadde 
som formål å få flere til å velge nettopp 
Tidemanns. Effekt har vært der med 
større og mindre fokus, og i ulik form 
opp igjennom tidene. 

Når man hører på foredrag og leser 
fagartikler i dag, kan det virke som 
effekt var noe man ble klar over i fjor, 
og at miljøer både innen og utenfor 
kommunikasjonsbransjen beskylder 
hverandre for å ha for liten kompetanse 
og fokus på området.

Spørsmålet er vel heller hvilke type 
effekt vi søker, hvordan vi kommer oss 
dit, samt grad og detaljnivået på doku-
mentasjon som beviser hva vi oppnår.

Vet vi at kampanjen vår konverterer 
i forhold til målene våre, er jo det bra, 
men vet vi hvorfor og hvem som kon-
verterer? En aktivitet kan gi oss salg i 
dag, men hvordan skal vi være rustet 
for den økende konkurransen i morgen?

For at vi skal bli bedre må vi skjønne 
sammenhengen mellom de eksterne 
og interne variablene som påvirker 
resultatene av det vi gjør på kort og på 
lang sikt. Og ikke noe mål er bedre enn 
de målene du og ditt team tror på.

MAGNE N. HERTZENBERG
Redaktør for Dialog  
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ANFO e� ekt er prisen som fremhever fremragende arbeid på målrettet og 
dokumenterbart marketingarbeid. Send inn dine bidrag slik at du kan være 
med å konkurrere om heder og ære. Årets prisutdeling og fest holdes på 
Posthallen den 30. januar 2014.

Send inn bidrag på anfoe� ekt.no innen 6. desember 2013. 

HVEM ER MEST EFFEKTIV?
SEND INN CASE NÅ

ANFOinnsendelse_220x280_inns.indd   1 25.10.13   09:44
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I sommer fikk Billettservice hjelp fra Tenk 
Kommunikasjon til å lage en kampanje 
i forbindelse med sine gavekort. Med 
mål om å øke salg og kjennskap rundt 
gavekortet, ble løsningen en DM mot 
bedriftsmarkedet. Omtrent 1500 DMer 
ble sendt ut til både mindre bedrifter og 
utvalgte store konsern med håndpluk-

kede kontaktpersoner. DMen bestod av 
en eske i form av en gitarforsterker, og 
inneholdt en informasjonsbrosjyre og et 
gavekort. Budskapet var todelt og gikk ut 
på at man ved å gi bort et gavekort kunne 
bli en helt på kontoret, og gi et minne for 
livet. Noen av gavekortene inneholdt en 
saldo på 2000 kroner. Dette kunne man 

sjekke på billettservice.no, hvor kampanje-
budskapet ble videre utdypet. Kampanjen 
ble også «stuntet» ved fire store Oslo-
bedrifter, som fikk besøk av en musikktrio. 
Resultatet av kampanjen ble at Billett-
service tredoblet antall klikk på gavekort. 
Gavekortsalget gikk dobbelt så bra som 
en normal juni måned.

Nytt system  
– enklere  
kundedialog
Bring Dialog går fra å utvikle CRM-
systemet sitt selv til å ta i bruk 
markedsledende løsninger, når Pitney 
Bowes nå tar over systemet for kun-
dedialog. Pitney Bowes er valgt etter 
en nøye evaluering av hvilke produk-
ter og systemer markedet trenger for å 
gjennomføre framtidens kundedialog. 
Det nye systemet gjør det enklere 
å ha kontroll over kundedialogen – 
gjennom planlegging, design, dialog, 
overvåking og evaluering. Det er knyt-
tet opp mot Bring Dialogs øvrige tje-
nester, som gjør at du blant annet kan 
automatisere vask, oppslag, ajourhold 
og analyse av kundedataene dine. 

Vil du vite mer?  
Kontakt dag.fraurud@bringdialog.no

Nettkupp – gode tilbud fra nettbutikker
I november ble den første brosjyren med tilbud fra netthandelsbutikker og tips og råd om 
netthandel sendt ut til 2,7 millioner nordmenn. Posten sto som avsender. Bedrifter med 
nettbutikk kan kjøpe annonseplass i Nettkupp. Tjenesten har blitt veldig positivt mottatt av 
annonsørene og første utsendelse ble raskt utsolgt. Mange har også signalisert at de ønsker 
å være med på neste runde. Etter hver utsendelse blir det utført en effekttest, som gjøres 
tilgjengelig for annonsørene.

Vil du vite mer? Kontakt geir.ostby@bring.com

Heng med på kundens flyttelass
Hvert år flytter cirka 14 prosent av befolkningen.  Flytting er i mange bransjer kritisk for  
datakvalitet og for win-back av kunder. Bring Dialog har derfor utviklet en ny tjeneste:  
«Integrert Ajourhold – Flyttehjelpen». Den overvåker kundens database daglig og matcher 
alle flyttinger fra Posten, i tillegg til blant annet Folkeregisteret. Løsningen sørger for rask 
identifisering av flyttere i egen base, slik at bedrifter kan iverksette win-back-aktiviteter mot 
disse. I tillegg får man et optimalt oppdatert kunderegister og minimal retur. 

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

Gavekort i postkassen 

Vil du vite mer? Kontakt Fabian Giæver: fabian@tenkkom.no

“Simplification is one of the most difficult things to do.”
Jonathan Ive, sjefdesigner hos Apple

Visste du at man kan forvente 49%  
oppmerksomhet på reklame i postkassen?

Kilde: Penetrace/ EFFEKTbasen®49%
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EFFEKT

Snart er det igjen duket for ANFO Effekt 
– konkurransen som fremhever fremra-
gende innsats på målrettet og dokumen-
terbar markedsføring.

– Effektiv kommunikasjon handler om 
å gjøre de riktige tingene. Å optimalisere 
ressursene man til enhver tid har tilgjen-
gelig, sier Drange.

Ikke vær uansvarlig
I et marked med utallige valgmuligheter 
øker kravet til å kommunisere effektivt yt-
terligere. 

– Ved å lære av det man gjør og dele 
lærdommen kan også andre bli bedre. Det 
er noe av poenget med ANFO Effekt – at 
premierte cases kan virke som læring og 
inspirasjon for andre.

Effektiv kommunikasjon handler i følge 
Drange om å gjøre de riktige grepene.

– Hvis du måler systematisk og lærer av 
kunnskapen du får, har du gode muligheter 
til å gjøre det bra. Ved bruk av spesifikke 
metoder kan du gjør e en riktigere jobb og 
dessuten øke presisjonsnivået vesentlig. Og 
når den muligheten finnes bør man gripe 
den, ellers sløser man fort bort penger, noe 
som etter min mening er helt uansvarlig. 

ANFO Effekt ble introdusert høsten 2012, 
og også i år er Bring samabeidspartner. 
Det er flere grunner til det. 

– I hovedsak er det fordi vi ønsker å 
synliggjøre at vi er opptatt av effekt. Vi 
skal hjelpe kunden til å få mer effekt ut 
av hver eneste krone, sier Børre Jensen, 
fagansvarlig for konseptutvikling i Bring 
og jurymedlem i konkurransen. 

– Vi jobber selv med en reklamekanal 
hvor effektdokumentasjon er et sentralt 
element, og det sammenfaller med ANFO 
som har et tydelig fokus mot annonsøre-
ne. Vi setter også stor pris på at det er lav 
terskel for å melde seg på, det er enkelt å 
sende inn cases.

Drømmecase
– Hva er et drømmecase for deg som ju-
rymedlem?

– Det må være et case som er tydelig 
på utfordring, målsetning, løsning og re-
sultat. Som både viser hva som ble gjort 
for å nå målet og hvilke resultater som ble 
oppnådd. Vi har sett mange bra cases, 
men noen er utydelige på hva som ble 
resultatet, samt hva som påvirket resul-
tatene. I et drømmecase ser vi dette klart.

Handler ikke om flaks
Å kommunisere effektivt og lære av andre som gjør det bra er viktigere 
enn noensinne, mener ANFO-general Jan Morten Drange.

Vurderingskriterier
• En klar og konsis presentasjon.

• Evne til å vise sammenheng  
mellom innsats og resultat.

• En struktur som viser: 
1.  Her var vi  
2. Hit skulle vi  
3. Dette gjorde vi  
4. Dette oppnådde vi 

For alle kategoriene gjelder det 
å dokumentere sammenhengen 
mellom innsats og resultat. 
Vanskelighetsgrad vil bli vurdert.

Fristen for å sende inn cases til 
konkurransen er 6. desember.  
Se anfo.no for mer informasjon.

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: PAAL AUDESTAD

« Det må være et case som er tydelig på   
           utfordring, målsetning, løsning og resultat.»
           ANFO-general Jan Morten Drange 

ANFO med årets jurymedlemmer. Fra venstre:  
Jan Morten Drange, Frode Fimreite, Joakim Sande, 
Lena A. Nesteby, Håvard Rønnevig Bakken, Henrik 
Habberstad og Lars Marius Lauten.
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–V i har hatt en veldig bra 
vekst siden 2010, og vil 
nå finne ut nøyaktig hva 

som gjør utslaget. Jeg tror helt klart 
suksessen har en sammenheng 
med analysene og effekttestene vi 
gjør av kampanjene våre, sier ad-
ministrerende direktør i Møbelrin-
gen, Kjell-Hugo Melvoll. 

Når ut bredt
Møbelkjeden ble stiftet i 1985 og 
består i dag av 80 medlemseide bu-
tikker fordelt over hele landet. I en 
bransje med hard konkurranse er det 

kamp om kundenes oppmerksomhet. 
– Konkurransen dreier seg mer og 

mer om pris. Samtidig opplever vi at 
kundene er bevisste når det gjelder 
utvalg og kompetanse. Vår styrke er 
at vi er en faghandel som har samar-
beidet i flere tiår med kjente møbel-
produsenter, sier direktøren.  

Gjennom egne markedsunder-
søkelser prøver de å finne ut mest 
mulig om kundene sine. Resultatene 
knytter de opp mot analyser og test-
er fra samarbeidspartnerne, i tillegg 
til rapporter de får fra hovedorgan-
isasjonen Virke. 

– Det er i hovedsak den voksne 
andregangskjøperen som handler 
møbler hos oss. Vi ser likevel at det 
er stor variasjon fra region til region. 
Derfor har vi valgt å gå bredt ut med 
kampanjene. 

DM gir besøkstopper
Kampanjene kjører de gjennom DM, 
tv, radio, avis, web, sosiale medier, 
magasiner og bransjeblad – hver for 
seg eller i en mediemiks. Digitale og 
sosiale flater vektlegges stadig mer. 
Best effekt får møbelkjeden imidler-
tid gjennom postkassen.

KUNDEPROFILEN

Møbelringen tar markedsandeler i et marked som ikke vokser.  
                  Ved hjelp av effekttester og analyser fanger de   
               møbelkundenes oppmerksomhet.  
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De har derfor økt frekvensen, og sender 
i år ut rundt 22 millioner DM-er fordelt 
på 25 nesten landsdekkende kampanjer. 
Av de 80 medlemseide butikkene er det 
kun to som i stedet kjører innstikk i avis. 
Med flest mulig butikker samlet i samme 
avtale, oppnår de best mulig vilkår. 
– DM er kjernen og hovedkanalen vår. 

Vi har ennå ikke gode nok målinger til 
å vite hvorfor folk kommer i butikkene 
våre, men vi ser at besøkstoppene har 
sammenheng med når DM-ene sendes 
ut. DM har stort nedslagsfelt og blir i 
tillegg gjerne liggende i to-tre dager, sier 
markedssjef Vibeke Kilen. 

Prøver seg fram
For å treffe best mulig med DM-ene får 
de hjelp av Bring. 

– Bring tester effekten DM-en har på for-
brukerne: Hvor mange som har lest den, 
om de oppfatter budskapet, hvordan de 
liker produktene våre, om forsiden funger-
er, og om de ønsker å besøke Møbelringen, 
forteller Kjell-Hugo Melvoll. 

Kampanjene justerer de deretter ut fra 
innspillene de får. De er med andre ord i 
kontinuerlig utvikling.  
– Vi prøver oss stadig fram med ulik lay-

out og ulike produkter på forsiden. Re-
sultatene kan svinge litt, og effekttestene 
er sjelden entydige. Det har blant annet 
å gjøre med at vi selger produkter som 
man ikke kjøper daglig og som har lang 
levetid. Derfor kan tilbakemeldingene 
rundt kjøpsintensjon skyldes at de ikke 
har tenkt å ha noe akkurat nå. «Likingen» 
kan altså være god selv om vi ikke ser 
noen salgseffekt, utdyper Melvoll. 

Effekttestene gir indikatorer på hva 
de bør korrigere og hva de bør beholde. 
Gjennom bruk av ordskyer ser de hoved-
tendensen over tid. Noen innspill har imi-
dlertid vært soleklare.

– Blant annet viser vi nå større bredde 
i prissegmentene og vareutvalget. Vi 
har også gjort adressefeltet tydelig, slik 
at kunden raskt kan se hvor nærmeste 
butikk ligger. 

Optimalt distribusjonsområde
For å finne frem til de beste distribusjons-
områdene analyserer Bring adressene i 
Møbelringens kundedata. Slik får de over-
sikt over hvilke områder som har høyest 
kundeandel, og kan deretter justere dis-
tribusjonen etter dette. Denne analysen 
skal de også jobbe mer med.

– Framover skal vi få enda mer innsikt i 
hva vi bør gjøre mer og mindre av. Bring 
har mange muligheter for testing og ana-
lyse, og det ligger et stort potensial der. 
I tillegg har de et ekstremt bra nettverk 
for å kunne distribuere effektivt over hele 
landet, sier møbeldirektøren. 

TEKST: SIGNE STEINNES  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM

Møbelringen  
og Bring

Møbelringen
• Stiftet i 1985
• Består i dag av 80 medlemseide 

butikker over hele landet
• Vektlegger norske merkevarer 

 
Bring leverer
• Analyser av distribusjonsområder
• Distribusjon av DM
• Effekttesting av kampanjer
• Tilbudssøk

KUNDEPROFILEN
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INNSIKT

81%
Leseandel

8 av 10 som husker å ha mottatt reklame i 
postkassen leser den.

Postreklame treffer kundene

Til tross for et stadig mer fragmentert mediebilde er postkassen en attraktiv 
reklamekanal viser snittall fra EFFEKTbasen®  

64%
Relevans 

6 av 10 som leser postreklamen 
sier at innholdet er relevant. 
Dette er fler enn tidligere.

Opperksomhet
En av to husker å ha mottatt din DM.  

Oppmerksomheten til reklame i post-
kassen holder seg på et høyt nivå i 
forhold til andre reklamemedier.

Responsintensjon 
2 av 10 lesere ønsker å slå til på 
tilbud de mottar i postkassen.

Faktisk Respons 
1 av 10 lesere kan bekrefte  

at de faktisk har kjøpt.

49%

21% 13%
Hvilken oppmerksomhet kan man forvente at 

ulike medier genererer?
 

Kilde: Penetrace/EFFEKTbasen®. Periode: Jan – okt 2013.

Tv 
DM 

Internett 
Avis 

Radio

52
49
24
32
18

%
%
%
%
%

Er det et tall markedssjefen bør kunne legge på  
       bordet er det Return On Marketing Investment.   
            Det viser hva man får tilbake for hver krone som   
          investeres i markedsføring. 

Hvor mye 
tjener du på markedsaktivitetene dine?

EFFEKT

▶▶   ▶▶

▶▶   ▶▶

▶▶      

      ▶▶

EFFEKTbasen®  er en database hvor 
Bring siden 2005 har samlet over 
800 effekttester av forbrukerrettede 

reklameutsendelser i postkassen 
fra ulike aktører. Over 240 000 
intervjuer utført av uavhengige 

analysebyråer ligger til grunn for 
resultatene. Databasen er 100 
prosent objektiv og åpen for alle.
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Bruk tid på å avdekke  
hypoteser som bedriften  
har for salgsutviklingen.  
Da sikrer dere at analysen  
får riktig fokus.

3
Avdekk hvilke(n) variabel(er) selska-
pet ønsker å optimalisere med 
markedsinnsatsen. Er det omsetning, 
nye abonnenter, bruttomargin, antall 
telefoner inn til call center etc.

1 2
Bruk god tid på første datainnsamling 
og innfør gjerne et go/no go punkt etter 
denne fasen for å være trygg på at man 
har nok data før en ROMI-modellering 
settes i gang. Som regel har man det.

Måltallet er derfor et nyttig 
verktøy når markedssjefen 
skal vurdere størrelsen på 

markedsføringsbudsjettet, samt priori-
tere og fordele markedsbudsjetter på 
en best mulig måte. Ikke bare øker man 
sannsynligheten for å lykkes, men man 
kan samtidig bevise sitt bidrag til organ-
isasjonen, sier prosjektdirektør i ANFO, 
Håvard Rønnevig Bakken.  

– Ved hjelp av egne historiske salgs-
data og økonometri kan man isolere 
effekten av ulike aktiviteter, og dermed 
forstå hva ulike markedsaktiviteter bi-
drar med i kroner og øre. Det er ROMI. 

4 5
Inkluder salg og ande kom-
mersielle ledere i resultatene, 
for å sikre en felles økt innsikt 
i markedsdynamikken og 
hvordan marketing bidrar til 
salg, nye abonnenter eller annet.

Bruk innsikten til strategiutvikling 
og planleggingsarbeidet – og 
innfør ROMI modellering som en 
fast aktivitet i årshjulet for å følge 
opp endringer og sikre at tiltak 
fungerer.

Kontakt Elisabeth  
Taranger, Marketing Clinic

Tel: 92 08 95 69
E-post: elisabeth.taranger@ 
marketingclinicpartners.com

de «innebygde» naturlige kalenderef-
fektene. Det er langt fra alle som er be-
visste på den naturlige salgsvariasjonen  
gjennom året – og når markedsføringen 
har størst effekt. Dette er viktig innsikt i 
hvordan man kan utnytte sesongvaria-
sjonene best mulig, sier Bakken. 

Det er også viktig å velge rett re-
sponsvariabel innen salgsmodellering. 

– For Elkjøp kan det være mest rele-
vant å måle antall mennesker som kom-
mer inn i butikken. Driver man innenfor 
telefoni og kabel-tv kan det være ak-

tuelt å se på hvor mange kunder man 
taper og vinner, for McDonalds antall 
slag på kassa og så videre. 

Korttidseffekt
Det er dessuten viktig å være bevisst på 
at man innen markedsføring alltid lever i 
spenningsfeltet mellom korttidseffekter 
og langtidseffekter. 

– I vår tid har vi enorm tilgang på 
data. Det kan dreie seg om antall klikk, 
daglig besøk og lignende som gjør det 
vanskelig å se skogen for bare trær. 

Langt fra alle har grundige lønnsom-
hetsberegninger av markedsinvesterin-
gene, skal vi tro Bakken. 

– Først og fremst skyldes dette at ar-
beidet kan være utfordrende, det kos-
ter en del penger – og krever en del av 
kunden i form av datainnhenting. Men 
det er ingen tvil om at det ofte er verd 
investeringen og skaper en del interes-
sante diskusjoner og ikke minst lønn-
somme endringer i virkemiddelbruken. 
Dessuten skapes det en sikkerhet rundt 
store deler av budsjettet.

EFFEKT

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM  ILLUSTRASJON: KRISTIN SLOTTERØY

E-post

Post- 
reklame

Nett

Radio

Uten-
dørs

Event

AvisTv

For å gjøre dette trenger man gjerne 
data langt tilbake i tid – gjerne tre år. 
Bare slik oppnås variasjon i tallmate-
rialet. Dette gjør en videre i stand til 
å begi seg ut på en læringsreise hvor 
man kontinuerlig kombinerer aktivi-
teter som man vet gir positivt bidrag 
– ved å oppsøke nye kommunikasjons-
flater og budskap. 

Sesongvariasjoner
Samtidig er det ikke alt man har kontroll 
over.

– Med det mener jeg faktorer vi ikke 
bestemmer selv – og slett ikke rår over. 
Det kan dreie seg om hva konkurrentene 
gjør, vær og vind, nye reguleringer og 

Ved å fokusere for mye på kortidsef-
fekten kan man skade langtidseffekten. 
Derfor er det viktig å evne å fokusere 
på faktorer som har størst innflytelse 
på kundenes langsiktige etterspørsel. 
Det vil gi resultater både på kort- og 
lang sikt. Grundig innsikt om kortsiktige 
konsekvenser er også med på å skape 
langsiktig lønnsomhet.

Det er verdt det
Og selv om salgsmodelleringen viser 
at 60 prosent av innsatsen har fungert 
bra, er det ikke nødvendigvis meningen 
at det skal bli sementerende.

– Man må hele tiden tenke fremover, 
prøve nye ting for så å analysere på nytt. 
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EFFEKT

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM

Det ble gjort to utsendelser med vare-
prøver av den nye tøymykneren Comfort 
FreshTECH.  
– Bring pekte ut et aktuelt område i Oslo 
og Akershus basert på ulike kriterier som 
alder, kjønn, boligtype og bosted. Deretter 
utarbeidet de en adressert liste over per-
soner som mest sannsynlig befant seg i vår 
målgruppe, forteller Rita Elisabet Herland, 
Brand Manager i Lilleborg. 

Unngikk papirkurven
Det ble også jobbet grundig med design 
ut fra tanken om at «the wrapping counts». 

– Konvolutten skulle skille seg ut, men 
ikke for mye. Gjennom et vindu kunne mot-
takerne se hva som befant seg inne i kon-
volutten. På den måten sørget vi for at folk 
faktisk åpnet posten fra oss og forhindret 
at den havnet i papirkurven.

I tillegg skrev Lilleborg et personlig brev 
med fornavnet til adressaten.

– Vi skrev: «Håper du vil teste produktet 
og at du blir fornøyd med det». Vi oppfor-
dret også brukerne til å sitte i et testpanel 
for å prøve ut andre vareprøver i fremtiden. 

Mange telefoner
Og pågangen var overraskende.

– Jeg var faktisk usikker på om vi ville 

Da Lilleborg skulle lansere sin nye tøymykner sendte de 
vareprøver i postkassen. Det ga overraskende resultater.  

vareprøver
Professor Tor W. Andreassen ved 
Norges Handelshøyskole mener at 
vareprøver i postkassen har størst 
effekt i markedsføringssammen-
heng. – Å få noe gratis i postkassen 
er alltid spennende, men en ting er 
at folk prøver det de får, en annen 
ting er om de vil kjøpe det igjen 
og igjen. Ser man vareprøver som 
et markedsføringselement stiller 
saken seg annerledes. – Handler 
det om å skape respons eller mer-
kevarebygging vil det være mer 
effektivt. Å få en gratis vareprøve 
i postkassen vil engasjere hjernen 
din og skape tankemessig involve-
ring; derfor har man mer å hente 
på dette som merkevarebygging 
enn ren omsetning. 

Bring utarbeidet en  
adressert liste over personer 

som mest sansynlig befant 
seg i Lilleborgs  

målgruppe  
- og traff blink!

66 prosent av de som testet 
vareprøven sa at de med stor 

sannsynlighet kommer til å 
kjøpe Comfort FreshTECH.

66%

Størst effekt som 
markedsføring

få respons når det gjaldt testpanelet fordi brukerne 
aktivt måtte logge seg på en side på nettet. Grunnet 
tekniske problemer ble siden opprettet etter utsendel-
sen av vareprøvene. Det resulterte i mange telefoner 
til Forbrukerservice; kunder klaget over at de ikke kom 
inn. Vi opplevde med andre ord en nokså overraskende 
interesse. At pågangen var så stor rundt en tøymykner 
var strålende.

Vil bruke produktet i fremtiden
Tidligere har Lilleborgs utsendelse av vareprøver stort 
sett blitt gjort gjennom blader og magasiner. 

– Utfordringene med tøyvask er at posene er for 
store – og risikoen for at de vil sprekke og bli en fiasko 
er stor. Med forsendelse i posten unngår vi dette – og 
vi blir samtidig mer pin-pointed fordi vi treffer riktig 
målgruppe.    

I etterkant av utsendelsen har Bring ringt rundt 300 
av mottakerne og stilt ulike spørsmål.  

– 88 prosent mente de var i riktig målgruppe. På spørs-
målet «Likte du å motta denne formen for reklame» svar-
te 83 prosent at det var veldig positivt. Og 66 prosent 
sa at de med stor sannsynlighet kom til å kjøpe Comfort 
FreshTECH. Det vil vi kalle gode resultater, sier Herland. 

Vil du vite mer ?
Kontakt Marthe Lind
Key Account Manager
Tel: 93 42 87 68
E-post: marthe.lind@bring.com

  God respons på  
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Kilde: Google

Fristende tilbud i postkassen sender ofte 
kundene videre til nettet. Da er det viktig å 
sørge for at kunden ikke går til en konkurrent. 

Med bruk av relevante søkeord øker 
du ikke bare synligheten – du behold-
er også kunden til kjøpsbeslutningen 
tas, mener Hanne Løken Olsen. Hun er 
strategisk rådgiver i iProspect, et byrå 
som hjelper kunder til god synlighet i 
blant annet søkemotorer som Google 
og Bing. 

– Si at en person har fått en DM i pos-
ten fra Elkjøp og fatter interesse for et 
godt tilbud på en TV. Undersøkelser vis-
er at nesten 50 prosent av forbrukerne 
gjør videre søk på nett for å forsikre seg 

om at prisen er god, at det er produk-
tet de vil ha og så videre. Likevel går 
85 prosent i butikk for å gjennomføre 
kjøpet. Dersom Elkjøp ikke dukker opp 
umiddelbart øker sjansen for at vedk-
ommende handler TVen hos en synlig 
konkurrent. Hele målet med søkermoto-
roptimalisering er å få annonsøren til å 
dukke høyt opp i søkemotorene.

God plassering er viktig
I Google kommer betalte annonser opp 
øverst, og det organiske (naturlige) søk-

eresultatet under. Fagfeltene omtales 
gjerne som PPC (pay per click) og SEO 
(search engine optimalisation).

– Når det gjelder betalte annonser 
(PPC) så velger man søkeord som er 
riktige for annonsøren. Fordelen med 
Google er at annonsøren ikke betaler 
før noen faktisk klikker på annonsen. 
Det gjør søkemotormarkedsføring til 
en veldig kostnadseffektiv og målbar 
markedsføringskanal. 

Annonsørene velger selv hvor mye de 
er villige til å by for å komme høyt opp.

– Men også andre faktorer har be-
tydning for hvilken annonseplass man 
får. Google krever blant annet at land-
ingssiden skal være relevant. Vi har sp-
esialister som legger inn bud på de rette 

ordene, og skriver gode annonsetek-
ster. Videre optimaliseres kontoene til 
de kundene vi annonserer for kontinu-
erlig, ut fra hva som fungerer bra og 
ikke. Slik får kunden mest mulig igjen 
for pengene sine, sier Olsen. 

Rangeres etter relevans
Det organiske (naturlige) søket er også 
svært viktig.

– Her klikkes det mest og de organiske 
resultatene har en annen troverdighet. 
Tre ting er avgjørende for hvor godt du 
rangeres. 

– Innholdet har mest å si – at tekstene 
er brukervennlige og at det skrives om 
de temaene man ønsker å bli rangert 
for. Mange tenker visuelt når de lager en 

hjemmeside og mindre på ordene som 
man ønsker å være synlig under.

Eksterne faktorer 
– Hvis andre lenker inn til din side blir du 
sett på som populær i Googles øyne. 

Den tekniske biten er det siste av-
gjørende elementet. 

– Om nettsiden laster for tregt, har 
mange «døde» lenker eller feil i kilde-
koden kan dette ødelegge for synligheten 
ved organiske søk. Google gjør kun to 
ting - indekserer tekst og følger lenker. 

Vil du vite mer om synlighet og søk?
Kontakt Hanne Løken Olsen, iProspect
Tel: 40 21 26 65
E-post: hanne.olsen@iprospect.com

DM generer søk og k jøp

85%

85 prosent av forbrukerne går i 
butikk for å gjennonføre kjøpet, 
selv om nesten 50 prosent gjør 
research om produktet på nett.

Søkevolumutvikling 2010-2013

EFFEKT

Relevant og brukervennlig. 
Innholdet må være godt og 

handle om emnet du ønsker å være 
synlig under. 

Lenker fra andre nettsteder.  
Lenker fra andre nettsider er 

den eneste måten Google kan se 
om innholdet ditt har noen verdi for 
andre. Så prøv å få omtale, opp-
fordre folk til å lenke til din side, lag 
innhold som andre har lyst å lenke til. 
NB: Aldri kjøp lenker. Mange luringer 
prøver å selge lenker fra spamsider 
og kommentarfelt, men om Google 
ser at du har slike lenker vil de kaste 
deg ut av søkeresultatene.

Teknisk oppbygging.  
Nettsidene må være bygget 

skikkelig, de må laste raskt og de må 
være tagget korrekt. Bruk skikkelige 
håndverkere, for om det tekniske ikke 
er på plass blir det veldig vanskelig å 
få til noe som helst.

Optimalisering og webanalyse.  
Det er svært viktig å analysere 

det man gjør. Det gagner ingen å 
bruke tid og ressurser på tiltak hvis 
det ikke gir uttelling i kassa. Bruk lær-
dommen til hele tiden å optimalisere. 

1

2

3

4

Guide til  
søkemotor- 
optimalisering
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Det gjelder å ta utgangs-
punkt i den gode historien 
som er relevant for kunden, 
og svare på de spørsmålene 
som surrer rundt i deres hode, 
sier kommunikasjons-direktør 
i KLP, Ole Jacob Frich. Her fra 
en side i medlemsmagasinet.

Relevant og nyttig innhold har æren, me-
ner kommunikasjonsdirektør i KLP, Ole Ja-
cob Frich. For første gang har selskapet 
sendt magasiner til 450 000 medlemmer 
av pensjonsordningene. 

– Når de hører fra oss er det ofte i forbin-
delse med at de skal gå av med pensjon. 
Med magasinet har vi mulighet til å gi gene-
rell informasjon om KLP, og gjøre medlem-
mene kjent med mulighetene de har innen 
skadeforsikring, fond og banktjenester. 

Troverdighet
Det handler om å gå nærmere inn på pro-
duktenes egenskaper på en opplysende og 
faktaorientert måte. 

– Magasinformen er både legitim og hen-
siktsmessig. Ved å omtale våre produkter 
på redaksjonell plass får vi den effekten vi 
er ute etter. 

Ifølge Frich har KLP et beskjedent mar-
kedsføringsbudsjett sammenlignet med 
konkurrentene. 

– Ved å kunne adressere direkte til våre 
medlemmer har vi mulighet til å kommuni-
sere på en plattform som gir troverdighet 
og derved mer positiv effekt. Men det be-
tinger at innholdet er både relevant, nyttig 
og engasjerende – for leseren bombarde-
res med informasjon. Nyttestoff, som kunn-
skap om din pensjon, vil av mange opple-
ves som interessant lesning. 

Etter at KLP sendte ut et redaksjonelt magasin til medlemmer av  
pensjonsordningene, steg salget av skadeforsikring med 50 prosent. 

TEKST: SONJA EVANG  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM 

Treffer med nyttig innhold

Vinnerne

Mediebyrået Aegis anslår at virksom-
heters egne medier, vil øke sin andel av 
mediedøgnet med 90 minutter de neste 
fem årene. Veksten vil gå på bekostning 
av tradisjonelle medier, og tilliten til betalt 
reklame minker. «Content marketing», el-
ler innholdsmarkedsføring gjennom egne 
kanaler, er en internasjonal trend i vekst. 
Vinnerne blir de med de beste innholds- 
og spredningsstrategiene.

KUNDEMAGASIN

KLP har gjennomført en begrenset un-
dersøkelse, som viser at 250 000 har åpnet 
og tittet i bladet. Av disse har 120 000 lest 
det mer grundig. 

– Greier man å treffe en nerve gjennom 
de historiene man forteller, etterlater man 
et inntrykk som kan styrke selskapets om-
dømme på en troverdig måte, sier han. 

Renessanse
KLP har hatt et kundemagasin for arbeids- 
givere og beslutningstakere i 15 år. I en tid 
der mange velger å avvikle papirbaserte 
magasiner, gjør Frich og KLP det motsatte. 

– Mange har nok trodd at digitale flater 
er mer økonomisk og at det blir lettere lest. 
Prisen for trykking og distribusjon utgjør 
seks kroner for et 32 siders magasin. Det 
er vel verdt pengene. Jeg tror vi vil se en 
renessanse for papirmagasiner. Med et 
magasin i fanget leser du både mer og 
dypere enn i en nettavis. På nettet søker 
vi ofte opp informasjon som er relevant 
for oss, mens vi på papir i større grad blir 
presentert for stoffet og invitert inn til en 
god historie. 

Det gjør også stoffvalget annerledes, 
understreker Frich. 

– Vi har også elektroniske nyhetsbrev, 
websider og pensjonskalkulator som fun-
gerer veldig godt til sine formål. Det hand-
ler om å tilpasse budskapet til kanalen og 

Vil du vite mer?
Kontakt Runi Salomonsen 
Key Account Manager 
Tel: 90 10 46 03
E-post: runi.salomonsen@bring.com

flaten man opererer på.
KLP og Bring har et godt samarbeid 

på mange måter.
– Faglig sett handler det om å evaluere 

effekten av utsendelsen. Bring har gjort 
en benchmarking mot andre konkurren-
ter – noe som har gitt oss god innsikt. 
Vi bruker Bring også på andre områder, 
blant annet til utsendelse av nyhetsbrev. 

«Jeg tror vi vil se en  
renessanse for papirmagasiner.»

Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP
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KUNDEKLUBB

– «Damenes Aften» er en eksklusiv kun-
dekveld hvor vi henter den røde løperen 
og tilbyr medlemmene i vår kundeklubb 
faglig påfyll og gode tilbud, sier Anniken 
Tangerud, markedsansvarlig i digitale ka-
naler i Bohus. 

Bohus har en markedsstrategi hvor 
damene settes først. For å vise dem hvor 
mye de settes pris på, har Bohus derfor 
arrangert «Damenes Aften» siden 2006. 
Med cupcakes i den ene hånden og cava 
i den andre har norske kvinner over hele 
landet fått boltre seg i eksklusive tilbud 
og foredrag utenfor normal åpningstid.

 – 80 prosent av møbel- og interiør-
kjøpene initieres av kvinner. Da var det 
naturlig å sette dem i fokus ved å invitere 
til en helaften hvor de fikk presenterte 
varehusets verdikjede. 

Gode resultater 
Damenes Aften ble raskt et av årets høy-
depunkter for kunder og ansatte.

– Det er mye mer enn en tradisjonell 
kundekveld, og det tilfører myke verdier 
man etterstreber i kommunikasjon mot 
kvinner. Dessuten gir det gode resulta-
terci omsetning. Det at kundene i tillegg 
engasjerer seg i sosiale medier og drar 

smilende hjem om kvelden med et ønske 
om å komme tilbake, gjør merkevaren «le-
vende», sier Tangerud.

Før arrangementene mailet Bohus 
over 70 000 medlemmer av Bohus-
klubben via Brings e-dialogtjeneste IDA. 
De fikk invitasjonen før alle andre, og 
sammen  med en Facebookpost ga det 
over 3500 påmeldte på to døgn. Bring 
sto også for påmeldingsløsningen, og 
totalt 9000 kvinner meldte seg på i år.

– Vi er veldig fornøyde med tjeneste-
ne Bring Dialog har levert. De er en god 
samarbeidspartner, både med tanke på 
levering av tjenestene og oppfølgingen. 

Tilfører noe ekstra
Tangerud sier at Bohus etterstreber å 
gjøre kundeklubben til noe mer enn et 
rent kundelojalitetsprogram. 

– Dette handler om noe mer grenses-
prengende enn nyhetsbrev med tilbud 
og rabatter. God CRM er relevant, bygger 
engasjement over tid og gjør merkevaren 
levende i kundenes preferansehorisont. 

Hun tror en kundeklubb som bygges 
og forvaltes etter riktige prinsipper kan 
bidra til at kunden engasjerer seg i mer-
kevaren utover å investere penger der. 

– For å være relevant i jungelen av 
kundeklubber, må man forstå at lojalitet 
og engasjement ikke bygges over nat-
ten. Gi kunden mer over tid enn kun øko-
nomisk gevinst. Vit hva de foretrekker 
og foretar seg til enhver tid. Alt handler 
om skreddersøm – i dagens selvrealise-
ringssamfunn er det alfa og omega.

Med konseptet «Damenes Aften» har Bohus  
gitt kundelojalitetsprogrammer en ny touch. 

Damene først

Bohus oppfordret 
kundene til å legge 

ut «Damenes 
Aften»-bilder på 

bildedelingstjensten 
Instagram, hvor 

nesten 1200 bilder 
har blitt delt.

«Damenes aften»

• Kundearrangement for kvinnelige 
medlemmer i Bohusklubben

• Arrangert på 36 av Bohus’ varehus 
over hele landet

• Åpne varehus etter stengetid, med 
foredrag, tilbud og noe godt i glasset

• Vist gode resultater på omsetning og 
stort engasjement i sosiale medier

TEKST: HÅVARD JØRSTAD  FOTO: FRA INSTAGRAM #DAMENESAFTENBOHUS

«Dette handler om noe 
mer grensesprengende 
enn nyhetsbrev med 
tilbud og rabatter».
 
Anniken Tangerud
Markedsansvarlig for digitale kanaler i Bohus. 

Vil du vite mer?
Kontakt Frank Tommy Wilhelmsen
Rådgiver eKommunikasjon
Tel: 92 69 20 12 
E-post: frank.wilhelmsen@bringdialog.no
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– Det er komplisert å selge våre behand-
linger, som er laserkirurgi og linsebytte. 
Vi har et sterkt behov for å bygge opp 
trygghet, kunnskap og soliditet over tid 
i dialogen med våre kunder.

Øyeklinikken er Norges og Nordens 
største aktør innen øyebehandling. DM-
utsendelser i kombinasjon med medier 
som avis er svært vellykket.

Produktene er et engangskjøp, og 
det er en investering for kundene,  fra 
25 000 til 60 000 kroner. 

– Vi må nå fram med budskapet på en 
helhetlig måte, og da er en mediemiks 
som inkluderer DM hensiktsmessig, sier 
salgs- og markedssjef Siv Karin Felde 
hos Memira.

Trygghet er viktig
– I 2011 kjørte vi en mediemiks som også 
omfattet TV. Dette var først og fremst 
for å bygge kjennskap. Vi selger ikke 
kritisk nødvendige produkter. Likevel 
har rundt 70 prosent av oss behov for 
synskorrigering, så potensialet er stort. 
Mange oppfatter produktene våre som 
noe skummelt. Beslutningsprosessen 
hos kundene er lang, tre år i snitt. 

Memira kommuniserer enkelt ved å 

fortelle historier og fokusere på trygghet. 
– Det gjør vi gjennom DM med blant an-

dre kjente personer som skuespiller Mari 
Maurstad, skiskytter Synnøve Solemdal 
og bokser Cecilia Brækhus.

Kommuniserer lokalt
I 2012 hadde Memira flere adresserte, re-
gionale kampanjer, blant annet i Trond-
heim. DMene hadde mindre tekst enn 
tidligere, og var adressert til lokale mot-
takere fra klinikken i Trondheim. 

– Vi må få folk interessert i produktene 
våre, for vi har et komplisert budskap. 
Vår styrke er at vi er en nasjonal kjede, 
men også en lokal aktør. Vi kommun-
iserer lokalt, og lokalavisen kombinert 
med DM i postkassen gir oss best effekt. 
Kunnskap bygges med postkassen, og 
det er en stor fordel at DMen knyttes til 
den lokale klinikken. Stikkordet er nær-
het til kunden, poengterer Felde.

Nye muligheter
Memira segmenterer i dag på alder, un-
der og over 45 år. 

– Vi kunne godt tenke oss å se nærmere 
på flere segmenteringsløsninger, for ek-
sempel å få mer kunnskap om handelsle-

kkasje. Hvor handler folk, og hvordan er 
handlemønsteret i by og bygd? 

I tiden fremover vil de ta for seg 
norgeskartet, se på befolkningsantall 
og vurdere nye muligheter.

– Bring er serviceinnstilt og ønsker å 
hjelpe oss med å finne løsninger, slik at 
vi når fram til aktuelle kunder. Samfun-
net endrer seg raskt, og vi må optimal-
isere kommunikasjonen. Vi jobber mer 
og mer med digitale plattformer, men 
vi selger kunnskapsbaserte produkter. 
Den typen kommunikasjon dette krever 
er lettere å formidle gjennom DM i post-
kassen, sier Felde.

Memira må levere perfekt kundeinformasjon.  
Derfor har øyeklinikken blikk for postkassen i sin mediemiks.

Har et godt øye  
til postkassen

TEKST: BIRGER MORKEN  FOTO: THOMAS HAMMARSTRØM

MEDIEMIKS

Vil du vite mer?
Kontakt Runi Salomonsen 
Key Account Manager 
Tel: 90 10 46 03
E-post: runi.salomonsen@bring.com

Memira

• Nordens største aktør innen øyebe-
handling.

• Øyeklinikker i 11 norske byer. 

• Selger produktene laserkirurgi og 
linsebytte.

• Bruker fysiske DM-utsendelser i 
kombinasjon med andre kanaler.
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Planlegg juleposten
Førjulstiden er høysesong for sending av brev, kort og pakker.
For at alle skal få juleposten i tide, bør du sende ut julepost og
pakker før 16. desember. Oversikt over frister for ekspress- og
utlandssendinger for julen 2013 finner du på:

bring.no/julefrister

INSPIRASJON

Tre kunder om Bring

Mange måler effekten av sine kampanjer og 
kunderettede aktiviteter, men få vurderer 
ROI av sine samlede kostnader på CRM, 
inklusive kostnader til systemer, kampanjer, 
intern manpower og eksterne konsulenter. 
Hvor mange måler CLV – kundens livstids-
verdi og hvordan denne påvirkes av marked-
saktiviteter? Alt for få, etter min mening.

Frederick F. Reichheld er guru på området 
og boken «The Loyalty Effect» burde vært 
obligatorisk i alle markedsavdelinger. Han 
beviser at innsikt i kundelojalitet predikerer 
selskapets finansielle utvikling. Eksempelvis 
kan 5 % økning i kundefastholdelse (økt lo-
jalitet) gi en 30 til 50 % økning i kundens net-
to nåtidsverdi (NPV) og en lignende effekt 
på selskapets bunnlinje. Jeg tror økonomi-
direktører i bransjer med stor kundeavgang 
er helt enig. 

De mer avanserte måler avgangsrater, ef-
fekten av å miste kunder og kunne forutsi 

Hvor måler du effekt?
Hvor mange måler CLV – kundens livstidsverdi  
og hvordan denne påvirkes av markedsaktiviteter?  
Alt for få, skriver Arild Horsberg. 

hvor mange som blir passive. Share of wallet 
– kundeandelen - hvor stor del av kundens 
kjøp i vår produktkategori som går til oss 
er en kommende disiplin. Deler vi inn disse 
målingene i segmenteringsmodeller stiger 
kompleksiteten ytterligere. Og nytteverdien.

Moral: Vi mener det er avgjørende med en 
klar strategi for effektmåling. Hvilke verktøy 
skal du bruke for å gi ledelsen gode rapporter 
i sanntid? Hvordan koble kunnskap sammen 
til et 360 graders oversiktsbilde? Hvordan 
unngå å drukne i data? Vi hjelper deg gjerne!

Arild Horsberg  
Adm. dir. Bring Dialog 
Tel: 926 92 023
E-post: Arild.Horsberg@bringdialog.no

Hva skjer?
11. desember
Seminar: Alt du må vite om 2014!
Sted: Hotel Bristol konferansesenter, 
Oslo
Arangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

23. januar
Seminar: MedieDagen 2014
Sted: Oslo, se mediaforum.no
Arrangør: Mediaforum
Påmelding: mediaforum.no 

30. januar
Seminar: ANFO Effekt – prisutdeling
Sted: Posthallen Restaurant, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

13. februar
Seminar: Max Marketing Mix 2014
Sted: Oslo, se nordma.no
Arrangør: NORDMA
Påmelding: nordma.no

13. februar
Seminar: Effektdagen 2014
Sted: Hotel Bristol konferansesenter, 
Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

28. februar
Seminar: STELLA - prisutdeling
Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: kreativtforum.no

Kunde: Petter og Pia 
Navn: Tonje Vestly
Stilling: Daglig leder

Petter & Pia selger barneklær i egen butikk 
i Holmestrand og via nettbutikken www.
petterpia.com. De fleste varene vi leverer er 
under 2 kilo, og vi har valgt å bruke Bring til 
å distribuere småpakkene ut til kundene som 
bestiller varer fra vår nettbutikk. Vi opplever 
dette som et kjapt og greit tilbud, og er også 
veldig fornøyde med kommunikasjonen med 
den kundeansvarlige hos Bring.

Kunde: Metro Trafikkskole
Navn: Arnstein Hansen
Stilling: Kontoransvarlig

Vi i Metro Trafikkskole på Lillestrøm har laget 
en DM i selvbetjentløsningen på bring.no og  
fått distribuert 10 000 eksemplarer til post-
kasser i vårt område. Vi har fått meget god 
respons på denne. Vi skiller oss ut og det 
gjør oss godt synlig i vårt lokalmiljø. Nå er 
vi i ferd med å sende ut en ny DM.

Kunde: Boxer Brief Diary
Navn: Arnold Sales
Stilling: CEO

Our challenge was to find a supplier who 
could serve Boxer Brief Diary’s Scandina-
vian customers promptly, at a reasonable 
rate. We contacted bring.no from Düssel-
dorf, Germany, and received an immediate 
response to our request. The agent at Bring 
has been very helpful, and assisted us by 
email and phone. They managed to set us 
up with their services within one day.

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 våren 2014

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

Send historien til dialog@bring.com

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

Målgrupper er mye mer 
enn alder og kjønn!

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


