
Kundene  
er smarte
Å se på forbrukerne som illojale er  
en kardinaltabbe. Kunderelasjoner  
er bare til låns, minner Paal Fure om.

Nytt på 
menyen
 
Meny tok grep  
for å skille seg  
ut og fikk stor  
suksess med  
sin kundeavis.

Kartlegger  
forbruks- 
trender
En ny Retail  
Tracker skal  
bidra til å treffe 
rett målgruppe 
med riktig bud-
skap til rett tid. 

LES OGSÅ      Right Price Tiles: Lokker langveisfra      Boots: Oppsving i kundeklubben    Synsam: Nye høyder med ny strategi



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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Bestill Grønt Valg og bidra til
• Økt produksjon av fornybar energi 
• Bevaring av regnskog

GRØNT VALG – for deg 
som er opptatt av miljøet
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Vil du skape positivt engasjement rundt 
produktene og tjenestene dine, samtidig 
som du lager førjulsmoro for kundene? 
Bring leverer markedets mest solgte online 
julekalender, som gjør det enkelt å vinne 

oppmerksomheten i desember. Jule- 
kalenderen kan plasseres på Facebook, 
websiden din eller begge deler – og du kan 
sende påminnelser på e-post. Tallene fra i 
fjor viser at over 40 prosent av deltakerne 

var med på julekalenderen seks eller flere 
ganger i løpet av desember. Julekalenderen 
er brukervennlig og enkel å administrere.  
Plasser din egen logo i en av våre mange 
flotte design – og du er i gang.

Styrk merkevaren med kalenderluker

Vil du vite mer? Kontakt bard.madsen@bringdialog.no

av forbrukerne har en planleggingshorisont på  
1-3 måneder når det gjelder innkjøp innenfor  
kategoriene “Elektronikk og hvitevarer”, “Interiør  
og hage”, “Bygg og oppussing” og “Sport”.
Kilde: Penetrace AS / Forbruksundersøkelsen Q1 og Q2 2014

Les mer på side 12

47%
SMÅTT OM STORT

Selvgjort  
ble velgjort
Olje og Energi Senteret AS (OOES) 
selger og distribuerer smøremidler, 
drivstoff, kjemiprodukter og andre 
fyringsprodukter. Deres kunder er alt 
fra private husstander og landbruk, til 
industri og offentlig sektor. Nylig hadde 
de suksess med en landbrukskampanje 
gjennom DM-verktøyet, Bring sin selv-
betjeningsløsning for målgruppeselek-
sjon og distribusjon av DM og reklame.

– I forbindelse med våronna sendte vi 
ut en kampanje til alle registrerte bønder 
i vårt nedslagsfelt – omtrent 16 000 styk-
ker. Vi var veldig fornøyde med resultatet, 
sier Hans Petter Rømmerud, markedssjef 
hos OOES.

Rømmerud anbefaler andre å prøve 
DM-verktøyet, og sier at OOES helt klart 
vil fortsette å bruke løsningen som et 
supplement til nyhetsbrev og mail.

 – Har man et budskap og en adresse-
liste er det veldig enkelt å bruke verktøy-
et. Når man trykker på knappen, kommer 
budskapet raskt ut til mottaker. 

Prøv tjenesten på bring.no/dmverktoy

Fakturareklame som forsterker
Hafslund ser verdien av  
fakturareklame som en del  
av den totale markedsføringen.  
Strømleverandøren bruker  
vedlegg i fakturakonvolutten  
for å informere om nye produkter 
som skal introduseres. Fakturaen 
blir en kommunikasjonskanal mål-
rettet mot kundene, og faktura- 
reklamen blir en forsterker.  
Hafslund benytter fakturavedlegg 
når det skjer ting som har interesse 
for alle kundene. Som for eksempel nye nettsider, samarbeidet med syklisten Edvald Boasson 
Hagen eller ulike kundefordeler. Lojalitetsansvarlig Victoria Rypdal i Hafslund sier at faktura- 
reklame ikke er en salgskanal for Hafslund, og at forsøk på produktsalg har gitt lav respons. 

Vil du vite mer?
Kontakt arnfinn.johansen@bring.com

Papirløst i postkassen
Ved å markedsføre seg mot kunder via Digipost, Postens digitale postkasse, kan din bedrift  
spare inntil 80 prosent av kostnadene sammenlignet med fysiske brev. Samtidig får man en  
mye mer effektiv kanal for kundedialog, da Digipost kombinerer høy åpningsgrad og opp- 
merksomhet fra den fysiske postkassen med alle fordelene med en digital flate. Kundene kan 
samle alt digitalt på ett sted. Dette kan lagres så lenge de ønsker, og de kan ha med seg post- 
kassen sin overalt. At dette i tillegg kan gjøres til betydelig lavere kostnad og uten store  
investeringer, gir oppmerksomhet i mange CRM-miljøer.

Vil du vite mer?
Kontakt baard.haakensen@posten.no

“The best marketing doesn’t feel like marketing.” 
Tom Fishburne, Marketoonist

40%
av deltakernene var 

med på julekalenderen 
seks eller flere ganger i 

løpet av desember.
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For et knapt år siden var Meny klare for å 
gjøre ting på en ny måte. De var den eneste 
supermarkedkjeden i Norge som tok nye 
markedsandeler, samtidig måtte de erkjen-
ne at lavprisbutikkene med smalt sortiment 
også vokste kraftig. Sammen med byrået 
Kitchen ble oppgaven å demonstrere hva 
som skilte Meny fra resten av bransjen – 
også når det kom til kundeavisen. 

– Mens en ordinær kundeavis først og 
fremst fokuserer på pris, ønsket vi i Meny 
å bygge merkevare og profil i tillegg. Alle 
kundeavisene minnet om hverandre, med 
tilbud på de samme standardvarene som 
Grandiosa, grillpølser og bananer. Men 
forskjellen på Meny og andre butikker er 
jo nettopp utvalget, sier markedsdirektør 
Jørgen Normann-Larsen i Meny.  

Ville det lykkes?
Dette måtte demonstreres på en tydeligere 
måte. 

– Vi ønsket å vise frem utvalget innen 
ferskvare som ikke bare handler om kjøtt og 
fisk, men også frukt og grønt og ikke minst 
bakervarer. Bort fra løp og kjøp – og heller 
vise frem et speilbilde av det som møter 
kundene våre i butikken. Vi fant ut at vi ikke 
brukte nok plass og energi på det vi faktisk 
var gode på. Noe ut over pris og produkt. 

Men var mottakerne av kundeaviser villig 
til å være med bort fra tilbudskrigen? Svaret 
skulle vise seg å være ja. 

– Kundeavisen fra 17. mai-uken for noen 
år siden og den fra i år illustrerer det godt. 

Den gang presenterte vi Gilde grillpølser til 
19.90 på forsiden som alle andre. I år valg-
te vi å vise frem vårt store utvalg av rå og 
røkte pølser – og ga en god pris på alt. Og 
vi har aldri i historien solgt så mange pølser. 

Hver uke
Poenget har vært å gjøre noe konkurren-
tene ikke kan.

– Syretesten er: Kunne en av konkurren-
tene laget denne forsiden? Er svaret nei, er 
vi fornøyde. Det er altså ikke bare reklamen 
og designet som har endret seg – vi har lært 
oss en helt ny måte å tenke på.

Effekten er så god at Meny ikke lenger 
sender ut kundeavisen annenhver uke, men 
hver uke. Utgivelsesdagen er endret fra tirs-
dag til torsdag, når folk er i modus for god 
helgemat. 

– Man kan nesten si at vi har gått vekk fra å 
være en kundeavis til å drive med magasin- 
produksjon. Vi presenterer alle de flinke 
menneskene som jobber hos oss, noe vi 
mener skaper større troverdighet enn å leie 
inn kjendiskokker for å gjøre jobben. Det er 
bedre med 600 ferskvarespesialister i bu-
tikkene enn fire kokker på tv. Det er også 
ansatt en egen matblogger i reklamebyrået 
for å styrke laget – og sikre at kundene får 
de beste tipsene. 

Suksessen med kundeavisen gjør at Kjetil 
Nybø og Haakon Dahl i Kitchen tror på DM.

– Vi har hatt det jeg vil kalle en stereotyp 
oppfatning av DM, men de gode resulta-
tene har definitivt gitt oss troen tilbake på 
reklamekanalen.

UADRESSERT DM

En ny måte å tenke på

Kjetill Nybø
Art Director Kitchen 

Reklamebyrå AS

Jørgen  
Normann-Larsen
Markedsdirektør

Meny AS

Haakon Dahl
Adm. dir. Kitchen 
Reklamebyrå AS

Når Meny lager kundeavis spør de: Kunne en av 
konkurrentene laget denne forsiden? Svaret bør være nei. 
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PROFILEN

Forbrukere er til låns
Skal man engasjere mottakerne på deres premisser,  
må man forstå at kunderelasjoner bare er til låns.
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marketing. I dagens medielandskap er også sosiale platt-
former som Facebook og Instagram vesentlige arenaer 
for tilstedeværelse.

Medier som tjenester
Hvordan engasjerer man mottakerne på deres premisser?

– Det gjør man ved at produktet eller tjenesten gjøres 
relevant for situasjonen som produktet enten skal kjøpes el-
ler brukes i – men aller helst begge. La oss gå tilbake til dag-
ligvareeksempelet. Jeg er på Meny på mandag for å handle 
det jeg trenger der og da. Men så får jeg middagstips på 
veien – noe som relevant for meg i den situasjonen jeg er 
i. Når jeg kommer hjem, skal jeg lage middag – og Meny 
spiller en ny rolle i form av en app med tips og råd om 

tilberedning. Det er ikke bare tilgjengelig, men også  
relevant med tanke på kjøp og bruk. Det må 

bygges medieplattformer som er nytti-
ge. Medier som tjenester, som vi sier. 

Det store dilemmaet
Også folks forventninger påvirkes som 

følge av endringer i medievanene. 
– Når folk søker etter info og ikke finner de mer-

kevarene de hadde regnet med, blir de forfjamset. Sø-
ker de sykkel og G-Sport ikke kommer opp, tenker de:  
Hva skjer? Tilgjengelighet handler med andre ord ikke bare 
om å finne Zalo på Meny, det handler også om innhold. 

Både det skrevne innholdet, bilder og video er viktig 
for å havne høyt hos Google, påpeker Fure. Og selv om 
relevant innhold alltid har vært viktig – er det på helt andre 
premisser nå. Før kunne man lage et magasin, og etter 
noen uker gikk det i glemmeboka. 

– Nå er det «bordet fanger» for alt som legges ut på 
nett. Det gjør at man må tenke innhold på en ny måte. 
Ikke bare hva, men hvor man gjør innholdet tilgjengelig 

og når. Det er aldri tilfeldig når Redbull poster noe – alt 
handler om god timing. Folk forventer dessuten at virk-
somheter er til stede der de er til stede, når de er til stede. 

Mange markedsførere innser behovet for å gjøre flere 
og nye grep innen marketing. Utfordringen er at det må 
gå på bekostning av noe annet. 

– Det største dilemmaet er balansegangen mellom  
hva man må gjøre mer av og hva som må reduseres – 
fordi det gjerne innebærer at man må endre på tiltak som  
fungerer, som for eksempel TV. I moderne marketing må 
vi alle jobbe smartere. Med nye forutsetninger tvinger det 
seg frem nye løsninger.

Utakt – et ord i tiden
Når vi snakker om endringer i medievaner, er det 

egentlig tre ting som skjer samtidig, sier Fure.
– For det første ser vi en voldsom 

vekst i den totale mediebruken – og 
en gedigen vekst når det gjelder  

bedrifter som har sine egne medier. 
Her hjemme er Norwegian.no en av 

Norges 10 største medier målt i antall 
brukere. Å gå direkte til en nettside fremfor 

å gå via et søk er både økonomisk og effektivt. 
For det andre blir medievanene stadig mer visuelle med 

bilder og film. Fure viser til at YouTube er den største platt-
formen for dem under 25. En bedrift som har en nettside 
uten film, leverer derfor under forventningene.

– For det tredje vinner det digitale økosystemet terreng 
for hvert minutt i alle målgrupper. Kjøp og bruk av e- 
handel, mobilhandel, buss-apper og så videre. Virksom-
heter må være en del av økosystemet med nyttig innhold. 
Hvis man ikke har innholdet, går konkurransekraften ned.  
Så enkelt er det. 

Det mener Paal Fure, CEO i Dentsu Aegis Network 
Norge. Han påpeker at mangelvaren i vår tid ikke 
er produkter og tjenester, men kunder. 

– Vi ser en overetablering i så godt som alle bran-
sjer. Det gjør at kampen om kunder blir enda større – 
og da blir det å levere på forventninger enda viktig- 
ere. Moderne marketing må rett og slett endre seg. 

Fure mener det er en grunnleggende misforståelse 
i markedsføringsmiljøet at forbrukerne er illojale. 
Man må heller se på forbrukerne som smarte.

Tilgjengelighet er viktigst
– De velger den løsningen som passer dem. Man-
dag handler de kanskje varer de er gått tomme 
for i helga på Meny, tirsdag ser de fremover 

og handler på Kiwi – rett og slett fordi 
butikkene dekker ulike behov. Det 
er en kardinaltabbe å betrak-
te det som illojalitet. Det blir å  

skyve problemet over på kunde-
siden, hvor det ikke hører hjemme.  

Ved å ta utgangspunkt i at for- 
brukerne tar kvalifiserte valg ut ifra  

situasjon og tilgjengelige ressurser, får man 
en langt bedre markedsforståelse. Og ifølge Fure  
er nøkkelen i moderne marketing tilgjengelighet. 

– Ja, kommunikasjon er viktig, men tilgjengelig-
het er desidert viktigst. Er du ikke tilgjengelig der 
folk har et behov, går det dårlig. 

Det har riktignok skjedd en oppvåkning takket 
være digitale plattformer.

– Tjenester og produkter er mer tilgjengelige enn 
noensinne. Jeg sto bak en fyr på G-Sport som kjøpte 
et produkt fra en konkurrerende netthandel der 
og da, på mobilen. Det viser at digitale plattformer 
fullstendig har endret tilgjengeligheten i moderne 

Paal Fure

• Administrerende direktør i Dentsu Aegis 
Network Norge, som består av medie- 
byråene Vizeum og Carat, kommunikasjons- 
byrået Isobar, livemarketingbyrået psLIVE  
samt det digitale mediebyrået iProspect.

• Markant fagperson, ettertraktet rådgiver og en 
av landets ledende markedsføringsstrateger.

• Lang erfaring innen strategi, marketing,  
kommunikasjon, digitale plattformer og reklame. 

• Sentral i  oppbygging av Bengal Consulting, 
Vizeum og Isobar, samt jobbet med fremtids- 
orientering som direktør i Opinion og planner i 
JBR McCann.



 

Retail tracker viser løpende forbrukernes  
kjøpsplaner, innen ulike kategorier...

...dermed kan du slå til med  
reklamen på riktig tidspunkt.
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Hensikten med den løpende under- 
søkelsen, er å gi annonsørene et bedre styr- 
ingsverktøy for sine medieinvesteringer, 
forklarer daglig leder i Retail in Media,  
Sturla Hammer. 

– Det handler om å øke effekten av 
kundenes annonsekroner gjennom en 

dypere forståelse av forbrukeren ved å 
følge kundereisen fra behovserkjennelse 
til faktisk kjøp. 

Bakgrunnen er den tiltagende endrings-
takten i medievaner og mediekonsum.

– Det er den digitale utviklingen som  
driver endringstakten, så ved løpende 

å samle inn data og implementere 
forbrukerinnsikt oppnår man bedre 
timing av medieinvesteringene – og 
bedre forståelse av når forbruker 
starter sin kjøpsprosess. 

Sier mye om kundene
Undersøkelsen sier noe om for-
brukernes kjøpsintensjoner innen-
for et bredt innhold av kategorier 
som elektro, sport, interiør og hage, 
samt bygg og oppussing. 

– Den sier også noe om hvor mye 
forbrukerne planlegger å bruke og 

hvorvidt kjøpet er drevet av følel-
ser eller fakta. Ikke minst hvordan 
eksponering for reklame påvirker 
kjøpsprosessen. Vi kan også si noe 
om hvor de har planlagt å handle 
og hvor kjøpet faktisk fant sted. 

Hammer er overbevist om at  
metoden vil gi resultater.

– Dette er en ny måte å jobbe 
på. Kombinasjonen av løpende 
datainnsamling og mulighetene 
som ligger i digitale medier spesi-
elt, gjør at vi kan reagere og age-
re med innsikt på svært kort tid.  

Å treffe riktig målgruppe med riktig 
budskap til rett tid er på en måte 
kjernen i dette. 

Vil bruke resultatene
Det var RED Gruppen som initierte 
prosjektet, og Bring så tidlig verdien 
av å få større kunnskap om forbru-
kernes kjøpsvaner. 

– Spesielt når det gjelder sesong- 
og kampanjeperioder. Sammen 
gikk vi til Penetrace for å få et hen-
siktsmessig presentasjonsformat. 
Norstat er leverandør av selve  

En ny «retail tracker» skal hjelpe  
annonsørene å treffe rett målgruppe  
med riktig budskap til rett tid. 

Nå kartlegger vi forbrukstrender

Sturla Hammer
Daglig leder i Retail 

in Media

25%
Sport

25%
Ingen planer

32%

30%

35%
Elektronikk

Bygg og oppussing

Interiør og hage

Ingen planer

Sport



  Ved å kjenne til forbrukernes planleggingsmønstre 
innen de ulike varekategoriene, kan du i større grad  

annonsere relevant og spille på lag med sesongen.

Ulike faktorer påvirker effekten av kundeavisen.  
Retail tracker gjør at du kan time den best mulig.
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undersøkelsen, så det er et mediebyrå og 
en mediekanal som har tatt initiativet og Pe-
netrace og Norstat som leverer løsningen. 

– Hvordan tenker dere å bruke resultatene 
fra trackeren?

– Resultatene skal publiseres åpent i  
kvartalsrapporter, samt en årsrapport som 
skal vise trender og måle temperaturen på 
forbrukernes kjøpsvaner. I tillegg vil annon-
sører kunne abonnere på en løsning hvor de 
løpende kan følge med på sin egen bran-
sje eller produktkategori. Resultatene vil 
med andre ord distribueres på tre nivåer:  
Skriftlig rapport, løpende rapport om egen 

bransje, samt direkte kundemøter og semi-
narer hvor vi vil dele både bransje- og kunde- 
spesifikk innsikt. 

Må oppleve effekt
Salgsdirektør i Bring, Thomas Michalsen, 
sier at det var relevant å gå inn som sam- 
arbeidspartner i prosjektet for å utvikle 
Brings kunder.

– Følgelig trenger vi innsikt i våre kunders 
kunder. 

Han tror trackeren vil komme til nytte for 
kunder som annonserer i postkassen.

– Kundene vil nå forstå hva forbrukeren 

Thomas Michalsen
Salgsdirektør  

i Bring

har tenkt, og ikke minst hva de gjor-
de. Dette kan igjen endre på markeds- 
kommunikasjonen; budskap, timing og 
profil vs. kjøp.

– Bring er opptatt av å dokumentere 
effekt på kundenes markedsinveste-
ringer. På hvilken måte kan trackeren 
bidra?

– Hvis ikke kundene opplever effekt 
av å bruke oss, bør de slutte å bruke 
oss. Trackeren vil forsterke vår evne 
til å dokumentere hvordan vår kanal 
passer inn i en mediemiks og hvilken 
rolle den har og kan ha.

Salgsdirektøren ser synergier mel-
lom EFFEKTbasen®, målgruppeanaly-
ser og trackeren med tanke på å øke 
effekten.

– Sammenhengen mellom riktig 
målgruppe, rett budskap og til riktig 
tidspunkt vil helt klart gjøre oss i enda 
bedre stand til å utvikle våre kunder. 
Det er ikke en enkelt analyse, men den 
totale innsikten som skiller oss fra våre 
konkurrenter.

Vil du vite mer?
Kontakt Børre Jensen
Fagsjef konseptutvikling
Tel: 906 19 211
borre.jensen@bring.com
 

Elektronikk

Bygg og oppussing

Treffe målgruppen  
målgruppeanalyser  
Segmentering etc

Budskap/tilbud  
EFFEKTbasen®

Timing 
Retail Tracker

Form og fremstilling

Interiør og hage

Sport
Gjennomsnitt

1 UKE 2 UKER 3 UKER 4 UKER 1-3 MND

6%
9%

8%

12%

47%
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“Man øker verdien på kundene ved å sette  
dem i en større helhet.”

Line Hofsæth, strategisk rådgiver

 Nå kan du sikre at alle kundene dine blir sett og hørt – og får den 
kommunikasjonen du har planlagt at de skal få. 

Utnytt  potensialet  
    i kundebasen

TEKST:  SONJA EVANG  FOTO: COLOURBOX.COM

CRM

Har du en kundebase av en viss  
størrelse? Med Portrait Dialogue kan 
du utnytte potensialet som finnes i 
kundebasen ved å sette kommuni-
kasjonen til kundene i system. Det 
er rett og slett et bra verktøy for 
dialogmarkedsføring, sier strategisk 
rådgiver Line Hofsæth. 

– Det kan brukes når man ønsker 
segmentert kommunikasjon med 
en større kundemasse. Sånn sett er 
det et CRM-system som gjør helt 
andre ting enn for eksempel Super 
Office, som handler mer om  å holde  
kontroll på kundene. 

Øker verdien på kundene
Konkret handler Portrait Dialogue 
om for eksempel å kunne sende ut 
segmenterte nyhetsbrev der det  
enkelt kan flettes inn ulik informasjon 
til ulike kunder. 

– Portrait muliggjør hendelsesba-
sert kommunikasjon, som å sende ut 
en hilsen når kunden har bursdag, 
tilpasset informasjon etter at kun-
den har kjøpt et produkt eller ringt 
kundesenteret. Systemet kan sende 
informasjon i alle kanaler og varian-
ter, som sms, postalt, eller per epost. 
I tillegg er det selvfølgelig mulig med 
målrettede kampanjer eller kryss-
salg på eksisterende base. 

– Dette er en løsning som kan tik-
ke og gå. Man kan sette regler som 
sikrer at alle kunder får informasjon 
eller relevante tilbud, og som sørger 
for at kundene får det de skal kon-
tinuerlig. Slik øker man verdien på 
kundene ved å sette dem i en større 
helhet. Alle kunder blir sett og hørt 
og får den kommunikasjonen man 
har planlagt at de skal få. 

Gjennom kanalen kan man også 
kjøre kampanjer i flere steg.

– Man kan først sende ut DM, for 
så å følge opp på sms. Det gir større 
effekt om man bruker flere kanaler 
samtidig og etter hverandre.
 
Relevant informasjon
Guro Gladhaug, 1:1 Marketing Specialist 
i Netcom, forteller at de bruker Portrait 
i all CRM kundekommunikasjon.

– Dette er et verktøy som gir 
oss kunnskap om kundene våre og 
holder styr på automatiserte kun-
dedialoger, ad hoc-aktiviteter og 
kampanjer. Vi bruker Portrait Visual 
Dialogue, som er det mest intuitive 
operasjonelle verktøyet jeg kjenner 
til på markedet. Vi tar straks i bruk 
HQ, som gir en oversikt over alle  
dialogene våre, og som er en modul 
som er overordnet Visual Dialogue. 

Ifølge Gladhaug gjør Portrait det 

mulig å strukturere denne informa-
sjonen for å lage automatiserte kun-
desykluser og kundeprogrammer. 

– Vi kan lage automatiserte dialo-
ger basert på seleksjoner og uttrekk 
med ulike kriterier. Det brukes kort 
og godt til å kommunisere relevant 
informasjon, basert på uttrekkene og 
seleksjonene vi gjør. Med HQ får vi 
også en overordnet kampanjestyring.

Portrait Dialogue

• Et verktøy for automatisert  
dialogmarkedsføring

• Etablerer kundedialog i alle  
kanaler, som mobil, epost  
og sosiale medier

• Passer spesielt godt for  
kundemasser fra 20 000  
kunder og oppover

• Gjør det lett å sikre at alle  
kundene får relevant informasjon

• Lar deg kjøre kampanjer  
i flere steg 

Vil du vite mer?
Kontakt Line Hofsæth
Strategisk rådgiver
Tel: 950 60 882
line.hofsaeth@bring.dialog.no
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Kundene reiser langt for å handle hos Right Price Tiles.  
Det har DM og radioreklame bidratt til. 

Firmaet, som selger fliser og natur-
stein, har sluttbrukeren i fokus. 

– Folk reiser et stykke når det er 
penger å spare, derfor er vår stra-
tegi å gå bredt ut. Hver måned sen-
der vi ut mellom 350 000 og 900 
000 kundeaviser til husstander fra 
Trondheim og sørover, sier markeds- 
sjef i Right Price Tiles, Kim Andre 
Eriksen.

Ved hjelp av en postnummerana-
lyse har de registrert hvor kundene 
kommer fra. 

– Vi sender ut kundeavisen der vi 
har treff. Det gir også et godt grunn-
lag for å analysere i etterkant. Resul-
tatene av analysene har ikke ført til 
mindre distribusjon, heller tvert imot. 

Lever lenge
I starten så de store utslag, spesielt 
når det gjelder til kjennskapen de 
har bygget. 

– Men i vår bransje scorer man 
aldri veldig høyt på slike tester. Vi 
selger lavinteresseprodukter og 
kundeavisene våre er stort sett in-
teressante for dem som er i modus 
for å pusse opp. 

Right Price Tiles ser klare utslag på 
omsetningen de ukene kundeavisen 
kommer ut. 

– Det er jo ikke kjøttdeig på tilbud 
vi selger, derfor skjer ikke kjøpene 
nødvendigvis på impuls. Vi ser heller 

en tendens til at kundeavisen lever 
lenge. Vi opplever normalt bra trykk 
rett etter utsendelse, samt siste uken 
i kampanjen. Da har kundene gjerne 
vært i tenkeboksen, de har vært litt 
rundt og sjekket, før de handler hos 
oss den siste kampanjeuken. 

Nye avtaler
Nylig sendte firmaet også ut en DM 
til håndverkere i nærområdet til hver 
butikk. Hensikten var å etablere flere 
firmaavtaler, slik at håndverkerne kan 
få faktura fremfor å betale kontant. 

– Vi opererer med nettopriser som 
skal komme sluttbruker til gode, og 
har ikke de tradisjonelle håndverks-
rabattene. Likevel så vi at våre for-
deler med fakturering, håndverks-
rabatter på tilleggsprodukter, samt 
kvitteringer og dokumentering på 
e-post var av interesse for hånd- 
verkere. Vi sendte ut 1 000 DMer og 
fikk inn 70-80 nye avtaler fra hånd-
verkere. Det er vi godt fornøyd med. 

Digitale kanaler
Kim Andre Eriksen fremhever kunde- 
avisen som hoveddelen i mediemik-
sen. 

– Det er den største posten på 
budsjettet, som vi bygger alt rundt. 
Vi bruker også en del radio, men 
det er kun profilbyggende, mens 
lokalmarkedsføringen foregår i kun-

deavisen. Vi bruker også innstikk 
i lokalaviser fem ganger i året, og 
kombinerer innstikk og omfordeling 
med Posten. I de rundene har vi noe 
mindre utvalg. 

Firmaet har vært tro mot miksen 
helt siden oppstart.

– De gangene vi har prøvd andre 
ting, har det alltid endt med at vi har 
gått tilbake til den gamle gode kom-
binasjonen. Av og til kjører vi også 
print og på nett i lokalaviser der vi 
har butikker. 

Kombinasjonen av analoge og 
digitale kanaler er viktig for å treffe 
kundene.

– Det blir stadig vanskeligere å nå 
ut analogt, ettersom avisleserne blir 
eldre og eldre. De som ikke har avis 
og i tillegg har reservert seg mot 
kundeaviser, er vanskelig å nå – og 
de må vi treffe digitalt. Derfor gjør vi 
annonsering i lokalaviser, har google 
adwords og lager en ny nettside med 
mulighet for netthandel. Vi har også 
sørget for søkerord-optimalisering. 

Vil du vite mer 
Kontakt Runi Salomonsen
Key Account Manager
Tel: 901 04 603
runi.salomonsen@bring.com

Lokker   kundene med   effektiv  reklame
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– 1:1-kommunikasjonen treffer kun-
dene på en langt mer direkte og 
presis måte, sier han. Storkaas har 
lang og bred kommunikasjons- og 
reklameerfaring, blant annet fra Leo 
Burnett og New Deal. Han snakker 
med tyngde når han fremhever 1:1- 
kommunikasjon som den mest effek-
tive måten å nå kundene på. 

– Det er kunden som definerer 
merkevaren, og du kan i svært liten 
grad påvirke oppfatningen av 
en merkevare gjennom masse-
kommunikasjon. Du må snakke  
direkte til ett og ett menneske. 
1:1-kommunikasjon stiller riktignok 
større krav til hvordan du kommuni-
serer budskapet enn når du henven-
der deg til massene, men det er langt 
mer treffsikkert, mener Storkaas. 

Gir konkurransefortrinn
Han tror at massekommunikasjon 
vil spille en mindre og mindre rolle 
i årene som kommer. Reklame og 
kommunikasjon som oppleves som 
direkte relevant, er vi derimot langt 
mer åpne for. Det er noe av grunnen 
til at direkte kundekommunikasjon 

og CRM er vesentlige faktorer for å 
lykkes i kampen om kundene.  

– Kunnskap om kundene er av-
gjørende for å kunne levere riktige 
tjenester og produkter i alle kana-
ler. Hvis kunnskapen brukes riktig 
og målrettet, kan den være et stort 
konkurransefortrinn. I Bring Dialog, 
som foreløpig er det eneste fullser-
vice CRM-selskapet i Norge, har vi 
spisskompetanse på innsikt, analyse, 
system og kundekommunikasjon. 
Og vi driver ikke med massekom-
munikasjon, fastslår Storkaas. 

Helhetlig og konseptuelt
Bring Dialog jobber helhetlig og 
konseptuelt i alle kanaler for kunde- 
dialog, både analogt og digitalt: 
DM, e-post, responsive løsninger for 
mobil og web, sms, kuponger, sosi-
ale medier etc. Spisskompetansen 
ligger i skjæringspunktet mellom 
teknologi, innsikt/analyse og kom-
munikasjon.

– Det er mange gode grunner til 
å velge en samarbeidspartner som 
dekker hele spekteret av kommuni-
kasjon, alt fra valg av kundestrategi 

til drift av databaser og hvordan 
kundeinformasjonen brukes på best 
mulig måte. I tillegg er det både tids- 
og ressursbesparende å forholde 
seg til en samarbeidspartner som 
har kontroll på hele verdikjeden, 
poengterer Storkaas. 

1:1-kommunikasjon vil i økende grad erstatte dagens  
massekommunikasjon, tror Bring Dialogs nye 

kreative leder Rune Storkaas.  

Kunden  definerer 
merkevaren

Bring Dialog AS 

• Norges største 1:1-miljø 

• 85 spesialiserte medarbeidere som 
jobber med kundekommunikasjon 
og CRM 

• Utvikler og drifter lønnsomme  
kunderelasjoner i alle 1:1-kanaler 

• Tilbyr tjenester rettet mot  
individualisert kundekommunika-
sjon på papir og digitale flater  
 

• 

Vil du vite mer?
Kontakt Rune Storkaas, Kreativ leder
Tel: 922 52 881, 
Rune.Storkaas@bringdialog.no

INSPIRASJON
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 – Vi har fått en god samarbeidspart-
ner på både adressert og uadressert 
kundedialog, sier Cathrine Ingeborg 
Brenli, kundeklubbansvarlig.

Nye tiltak gir økt respons
Kundeklubben til Boots ble etablert 
for ca. ti år siden, og medlems- 
massen har siden den gang økt jevnt 
og trutt. Men da apotekkjeden inn-
gikk avtale med Bring, ble det virke-
lig fart på sakene. 

– Samarbeidet har blant annet gitt 

oss en enklere innmeldingsløsning. 
Det har ført til medlemsøkning og 
en enklere måte å identifisere med-
lemmene våre på. I dag har vi rundt 
200 000 aktive medlemmer. 

I tillegg treffer Boots nå flere po-
tensielle kunder med uadresserte 
DM-er, noe som er en nysatsing. 
Uadresserte DM-er krever en annen 
strategi enn adresserte utsendelser, 
og distribusjonen styres på bakgrunn 
av målgruppeseleksjon i Brings data-
base og kjøreavstand til nærmeste 

apotek. Boots ser på satsingen med 
målrettet kundedialog som en lønn-
som og langsiktig investering. 

– I medlemsmagasinet vårt har vi 
hovedfokus på faglig rådgivning og 
inspirasjon – i tillegg til medlemsfor-
deler. Å sende medlemsmagasinet 
uadressert gir oss ytterligere trafikk 
til apotekene våre, i tillegg til å byg-
ge kjennskap til merkevaren Boots. 
Kundegrunnlaget er ulikt i de ulike 
apotekenes nedslagsfelt, og i dialog 
med Bring selekterer vi mottaker-

KUNDECASE

Kundeklubben til apotekkjeden Boots har fått et oppsving etter at de inngikk  avtale med Bring.

Videreutvikler kundeklubben med Bring

gruppene for hvert enkelt område. 
Kundeundersøkelsen vi gjorde etter 
den første utsendelsen, viste at det 
genererte økt salg og flere kunder 
til apotekene. Gjennom blant annet 
videre satsing på uadresserte DM-er, 
styrker vi nå potensialet som ligger 
i denne typen markedsføring, sier 
Brenli. 
 
En viktig samarbeidspartner
Boots inngikk avtale med Bring etter 
en anbudsrunde i konkurranse med 

en rekke leverandører av CRM-tjen-
ester. 

– Vi valgte Bring fordi de er en to-
talleverandør med bred kompetanse 
blant annet på selve CRM-systemet, 
prosjektledelse, distribusjon og stra-
tegisk rådgivning, som er særlig 
viktig for oss. Vi har fått en samar-
beidspartner som bidrar fra a til å. 
De er involvert i den daglige driften 
på en rekke områder, blant annet 
med strategisk rådgivning for vide-
reutvikling av klubbkonseptet, ajour-

føring av databasen, prosjektledelse 
knyttet til produksjon og utsendelse 
av nyhetsbrev og magasinet vårt, 
Boots helse & velvære. Bring bidrar 
også med kundeservice ved at de 
supporterer en e-postserver, fortel-
ler Brenli. 

Vil du vite mer?
Kontakt Bela Bors
Key Account Manager
Tel: 995 86 748
E-post: Bela.Bors@bring.com
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I begynnelsen av 2012 er merke- 
varen Synsam utydelig og mangler 
en klar posisjon og retning. Preferan-
sen er på ti prosent, "top of mind” på 
25 prosent med liten grad av tydelig 
posisjonering i optikermarkedet. Så 
ble Paal Fure og Trond A. Gudbrand-
sen hyret inn fra Viseum/Isobar, for å 
legge en ny markedsstrategi. 

– Spørsmålet var hvordan Synsam 
kunne jobbe mest mulig effektivt, 
forteller Gudbrandsen, som senere 
ble markeds- og kategoridirektør 
i Synsam. Slik fikk han også mulig- 
heten til å implementere strategien 
han hadde vært med på å utarbeide. 

– Vi valgte å gå for uadressert 
DM. Vi ønsket å få presentert sorti-
ments-differensieringen og tydelig 
skille oss ut fra de andre kjedene i 
et marked hvor lavpris- og luksus- 
posisjonene var tatt.

Agnes goes to Hollywood
Løsningen ble en Premium-modell, 
som la opp til en form for folkelig luksus. 

– Vi har et sortiment som passer 
godt til denne kategorien med mer-
kevarene som står høyest i mote- 
hirearkiet. I tillegg er vi landsdek-
kende. Å velge en billig posisjon vil-
le derfor være galskap – og vi ville 
heller ikke legge oss i en luksuskate-
gori som ville gjort oss utilgjengelig 
i uttrykk og konsept. 

Gjennom DM fikk Synsam presen-
tert det brede utvalget. 

– Vi valgte å forsterke uadressert 
DM i to faser og bruke det som navet 
i vår markeds- og mediestrategi. DM 
gjorde det mulig å presentere 25-
30 forskjellige modeller, noe som 
er ganske unikt sammenlignet med 
andre medier. Magasinet ble derfor 
en god strategi for oss. 

Det ble gjort store endringer i layout. 
– Vi valgte størrelse (26 x 33 cm) 

for å skille oss ut i postkassen –  
og økte antall sider fra 8 til 12. Så eta-
blerte vi en konseptuell historie om 
Agnes og Simon som reiser rundt 
i verden og gjør ting målgruppen 
aspirerer mot. Vi forsøkte å skape 
et behov som fikk kundene til å ten-
ke ”der skulle jeg gjerne vært” – og 
Agnes og Simon hadde selvfølgelig 
på seg flotte solbriller når de reiste 
rundt i verden.
 
Langt over målet
Mye handlet om å plassere produkt- 
ene i en interessant setting. 

– Vi fylte sidene med bilder og his-
torier fremfor masse produkter på en 
hvit flate. Vi ga også interessant in-
formasjon om merkevarene, som at 
Tom Ford reddet motehuset Gucci 
før han startet for seg selv. Dette er 
nyttig informasjon for egne ansatte 
som skal presentere produktene ute 

i butikkene – og funfacts for leserne. 
Kampanjen var svært vellykket og 

økte preferansen fra 10 til 15 prosent-
poeng – og “top of mind” fra 25 til 34 
prosent.  

– Målet var tre prosent på preferan-
se og fem prosent på “top of mind” 
– så resultatet er enestående. 

Synsam jobber nå videre med  
utviklingen og konseptet. 

– Det tar tid å bevege en merkevare, 
men vi har klart mye på veldig kort tid. 
I den perioden vi snakker om, hadde 
vi dessuten lavest medieinvestering i 
bransjen, så det er ganske godt gjort. 
Vi har med andre ord ikke kjøpt oss 
denne posisjonen – men skaffet oss 
den på en sunn og fornuftig måte. 

Med den laveste medieinvesteringen i bransjen 
har Synsam nådd nye høyder. 

Traff markedet  
med ny strategi

Synsam

• Norges største optikerkjede.
• Mer enn 110 butikker i Norge. 
• Del av Synsam Nordic, med  

over 400 butikker i Norden. 
 
 

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

TEKST: SONJA EVANG   FOTO: SYNSAM

ADRESSERT DM
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Hva skjer?
8.-9. september
Kurs: ANFO merkevareskole – del 1
Sted: The Mini Bottle Gallery, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

24. september
Konferanse: Marketingkonferansen 2014
Sted: KS-Agenda Møtesenter, Oslo
Arrangør: Confex Norge AS
Påmelding: confex.no

14. oktober
Seminar: DSAD  
- Den Store Annonsørdagen
Sted: Det Norske Teatret, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

23. - 25. oktober
Konferanse: Mediekonferansen
Sted: Quality Spa & Resort  
Strømstad, Sverige
Arrangør: Mediaforum
Påmelding: mediaforum.no

24. oktober
Seminar: ANFO effekt inspirasjonsdag
Sted: The Mini Bottle Gallery, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

12. – 13. november
Konferanse: Markedskoordinatoren
Sted: Scandic Solli, Oslo
Arrangør: Confex
Påmelding: confex.no

For å lykkes med kundekommunikasjon,  
bør man til enhver tid ha riktig informasjon 
om sine kunder. For å hjelpe din bedrift med 
dette, leverer Bring Dialog løsninger for 
oppdatering og vedlikehold av adresser til  
norske privatpersoner og bedrifter. I tilknyt-
ning til adresseregistrene finnes omfattende 
og varierte dataunivers som kan gi innsikt 
eller brukes til seleksjoner og segmentering.

Bring Dialogs data inneholder demografi, 
bolig- og økonomiske data. Du finner også 
data som forteller om holdninger, interesser 
og politisk sympati. Universet oppdateres 
stadig med nye og forbedrede data.

– Blant nye elementer som nå er inkludert, 
er sysselsetting innenfor ulike næringer, 
flyttemønstre og mer presise sannsynlig- 
heter for husholdningstyper – som hvem 
som har småbarn, skolebarn, er single eller 

bor i parforhold, sier Erik Poppe, leder for 
Costumer Intelligence i Bring Dialog.

Bring Dialog leverer også komplette  
løsninger for innsikt og analyse hvor disse 
dataene er inkludert.

– Datauniverset er tilrettelagt slik at det 
kan benyttes sammen med dine kundedata 
uten å gå på tvers av personlovgivningen. 
Det gir din bedrift mulighet for optimal se-
leksjon, segmentering, innsiktsrapportering 
og scoring/algoritmebygging, sier Poppe. 

Hvor godt kjenner  
du dine kunder?

Bring Dialog vet stadig mer om konsumenter.

Har du lyst på flere kunder?
Postens Preferansebase er med 420 000 kommuniserbare brukere en av de største 
kommersielt tilgjengelige e-postbasene i Norge. Vi sender ut ett eller to tilbud i 
uken, og kampanjene gir god åpningsrate og respons. Utsendelsen kan segmente-
res, og eksisterende kunder kan vaskes bort fra grunnlaget. Kampanjene kan bru-
kes til salg, samt å skaffe innmelding i kundeklubber og påmelding til nyhetsbrev.

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

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

Neste utgave kommer november 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

Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe
Leder for Customer Intelligence i 
Bring Dialog
Tel: 950 21 526
E-post: erik.poppe@bringdialog.no 



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

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


