
“POEM”-utviklingen  
forteller om store  

utfordringer for  
 annonsørene.

Verdiene  
KOMMER
Verdibasert kommunikasjon vil ta over  
for den tradisjonelle løp-og-kjøp-varianten, 
tror Jan Christian Fosseidbråten i LOS&CO.

LØSNINGER
Trenger smarte  

LES OGSÅ      Gullblyanten: Bringer reklamefaget videre      Gjensidige: Spedbarn til ung     Ringo: Skiller seg ut med magi
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ARENA
Gullblyanten bringer bransjen videre     
 
PROFILEN: LOS&CO
Hva man står for som selskap blir avgjørende 
   
INNSIKT
Paid, Owned, Earned, Media under lupen 

ANALYTISK CRM
Fjordkraft følger med på flyttelasset

CRM KONSEPT
Bygger langsiktig med livsfasekonsept  
 
SCORING
Lefdal scoret på kjøkkenet   

UADRESSERT DM
Skiller seg ut med samarbeid og magi  
 
ADRESSERT DM
Nye tanker fikk fart på salget hos Kenno 
 
INSPIRASJON
Få større innsikt i kunderegisteret ditt    
 

Innholdet har 
blitt mer enn 
budskapet
Annonsørene utvikler mer og mer  
innhold, og innholdsmarkedsføring  
har vært tema i mange foredrag og  
på agendaen hos de fleste byråer  
det siste året. 

Det er likevel ikke noe nytt at annon- 
sørene lager innhold. Det er heller inn- 
holdets karakter, mengde av innhold,  
og innholdets sentrale rolle og på- 
virkning på trafikken, som er endret. 

Kravet til relevans for å skape  
engasjement i de ulike plattformene  
og kanalene øker. Ikke bare fordi platt-
formene setter premissene for hva som 
får visning, men også fordi mengden 
kommunikasjon og antall kundedialoger 
øker så mye at det blir vanskelig å  
trenge igjennom til de man ønsker.

Ut fra dette synes jeg det er et spørsmål 
som blir hengende litt i luften: Hva sitter 
igjen i hodet til de som blir eksponert  
for innholdet? 

bring.no/dialogmagasinet
Følg oss på Linkedin

Besøksadresse: Posthuset Biskop Gunnerus’ gate 14A, Oslo. Ansvarlig utgiver: Magne Hertzenberg, magne.hertzenberg@posten.no,  
tlf: +47 913 39 045 Redaktør: Preben Hallén, Tlf: +47 958 48 886, preben.hallen@posten.no Redaksjonssjef: Hege Grubben,  
hege.grubben@posten.no, tlf: +47 414 02 346 Design: Kristin Slotterøy, kristin.slotteroy@posten.no, tlf: +47 413 10 010  
Forsidefoto: Esben Johansen  Utgiver: Bring, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO Trykk: RK-Grafisk Opplag: 5 000.

VI BELØNNER
JOBBENE SOM 
FAKTISK 
GJØR 
JOBBEN
ANFOe� ekt er prisen som fremhever kommunikasjon som virkelig har gjort en 
god jobb, og som kan dokumenteres. Send inn dine case for å konkurrere om 
heder og ære. Årets prisutdeling og fest holdes på MESH den 29. januar 2015.

SEND INN CASE PÅ ANFOEFFEKT.NO INNEN 9. DESEMBER 2014. 

ANFO-Effekt_Kampanje-220x280.indd   1 07.10.14   15:30

“Kravet til relevans for 
å skape engasjement i 
de ulike plattformene 
og kanalene øker.”
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Bring Dialog fikk andreplass i International Echo Awards med julekampanjen “Gled en som gruer seg til jul”  for Kirkens  
Bymisjon. Echo Awards er verdens største og mest prestisjefylte pris innen CRM og dialogmarkedsføring. Over tusen  
bidrag fra hele verden ble sendt inn til den årlige konkurransen i USA. Norges mestvinnende kampanje, “Gled en som  
gruer seg til jul”, er laget av Bring Dialogs byråenhet. De siste tre årene har kampanjen vært en av de mest omtalte  
og innbringende innsamlingsaksjonene i Norge. Konkurransens dommere lot seg spesielt imponere over kampanje- 
resultatene. Kirkens Bymisjons har økt inntektene fra kampanjen med 480 % siden lanseringen i 2011.

Vil du vite mer? Kontakt line.nordby@bringdialog.com

Internasjonal reklamepris til Bring Dialog

av norske annonsører vil øke budsjettene i egne 
kanaler og innenfor innholdsmarkedsføring.
Kilde: ANFO/Mindshare POEM-undersøkelsen 2014

Les mer på side 12

78%
SMÅTT OM STORT

Flere bruker 
DM-verktøyet
Visste du om Brings selvbetjeningsverk-
tøy for sending av DM? Alt man trenger 
å gjøre er å laste opp en PDF, så ordner 
Bring trykking og distribusjon.

– Siden oppstarten i januar i år har 
DM-verktøyet stadig fått flere brukere. 
Kundene synes verktøyet er enkelt å bru-
ke, og de opplever gode resultater med 
DM som virkemiddel, sier Bente Arntzen 
Bakken, ansvarlig for løsningen i Bring.

I DM-verktøyet kan du lage geografis-
ke områder for utsendelsen, benytte 
egne adresser, eller bestille privat- og 
bedriftsadresser hos Bring. Adressene 
kan også tilpasses et geografisk område. 

– Bruker du DM-verktøyet til neste 
utsendelse vil du oppleve at det er både 
raskere og rimeligere enn å dele opp 
trykking og distribusjon hos flere leve-
randører.  
 
Vil du vite mer?
Kontakt bente.bakken@bring.com

BilXtra valgte en periode å bruke en annen  
distributør av sine DM-kampanjer. Kvaliteten svarte 
ikke til forventningene, og de valgte derfor å gå 
tilbake til samarbeidet med Bring.

– Det er udiskutabelt at DM i postkassen er meget 
viktig for at vi skal lykkes. Vi ser at antall kunder i 
butikken øker i etterkant av hver utsendelse, sier 
markedssjef Lene Elisabeth Hellgren Germundson.

BilXtra sender ut mange kataloger og brosjyrer i 
løpet av året. Gjennom Bring får BilXtra tilgang til et 
omfattende distribusjonsnettverk med lang erfaring.

– Den viktigste jobben katalogen har, er å sørge 
for at kundene kommer i butikkene til våre for- 
handlere, sier Hellgren Germundson.

Vil du vite mer?
Kontakt morten.bergli@bring.com

Én dør inn til nordiske kunder
Hele Norden som marked? Nå er det enklere å nå ut til eksisterende og potensielle kunder  
i de nordiske landene. “Nordic Link” er et samarbeid mellom fire nordiske hovedaktører innen 
kundedialog og CRM, blant annet Bring Dialog. Samarbeidet gir bedriften din mulighet for  
adressevask, analyse og berikelse av eksisterende kunder, samt å finne nye kunder, uavhengig  
av land. Til sammen 23 millioner privatkunder og 2,7 millioner bedrifter gir et unikt utgangspunkt 
for analyse og segmentering. Slik finner vi personene og bedriftene som er mest verdifulle for 
deg. Du får én kontaktperson, som gir et samlet tilbud og som står for gjennomføringen av  
prosjektet ditt – tilpasset lokale lover og regler. 
 
Vil du vite mer? 
Kontakt peter.uhrenholt@bringdialog.no

“Good content is not storytelling.  
It’s telling your story well.”
Ann Handley, MarketingProfs

Kvalitet avgjørende for BilXtra  
“DM-verktøyet funker,  
og det er  kommet for  

å bli hos oss.”
Robin Holm, SH-Partner
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Gled en
som Gruer seG til jul

send sms

80 kroner

Gi 2 middaGer

Glede
til 2490

plakater_120cm_bredde.indd   1

06.03.14   11.34

Stolte sølv-vinnere: F.v. Sverre-Arnt Simonsen (Bring Dialog), Michael  
Hansen (Kirkens Bymisjon), Line Nordby (Bring Dialog), Hans Jacob 
Torkildsen (Kirkens Bymisjon).
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“Felles for vinnerarbeidene er en sterk idé,  
som er godt tenkt og godt fortalt”
 Benedikte Løvdal

– Gullblyanten er NM i reklame, sier Løvdal. 
Hun mener at konkurransen er med på å 
bringe faget videre og at alle bransjer tren-
ger å måle krefter.

– Man får en profesjonell vurdering av 
eget arbeid – og får målt hvordan man lig-
ger an. Ikke minst er det inspirerende å se 
hva som lages av nyskapende arbeid. Kon-
kurransen sier dessuten noe om nivået og 
fokuset i reklamebransjen til enhver tid. 

Kreativitet i førersetet
I Gullblyanten premieres sterke idéer og 
godt håndverk. 

– Selv om det er kreativiteten som står 
i førersetet, må juryen også være overbe-
vist om at du har funnet den beste kom-
munikasjonsløsningen på et problem. Vi får 
av og til spørsmål om hvorfor effekt ikke 
er en del av Gullblyanten. Men skal effekt 
være ett av vurderingskriteriene, kreves 
mye og grundig dokumentasjon som kan 
etterprøves; påstander om effekt er ingen 
tjent med. Det er bakgrunn for at vi velger 
å skille de to konkurransene. Så er det jo 
desto hyggeligere å se at det er de sterke, 
kreative ideene som også viser seg å være 
de mest effektive, og mange av vinnerne 

i Gullblyanten finner du igjen i "STELLA – 
Effektiv kommunikasjon" året etter. 

Godt tenkt, godt fortalt
Mye godt arbeid vurderes i Gullblyanten – 
og ca. 60 mennesker sitter i forhåndsjuryer 
for å vurdere bidrag til de fire-fem katego-
riene. 

– Jurymedlemmene har gjerne selv ut-
merket seg kreativt og har ofte erfaring 
med konkurranser. Sammensetning av 
alder og kjønn er også viktig, samt inha-
bilitetshensyn. Maks en representant fra 
hvert byrå sitter i de ulike fagjuryene. For-
håndsjuryen gir en “short list” til en storjury, 
vurderer nivået på tvers av kategorier og 
fordeler valører sier Løvdal. 

Nyskapende
Felles for vinnerarbeidene er en sterk idé 
som er godt tenkt og godt fortalt. 

– Bidragene har ofte også et element av 
noe nyskapende ved seg. Og så må man 
være i stand til å presentere ideen godt; for-
midle problemstillingen på en kort og god 
måte for en jury som går gjennom en hel 
masse arbeid. 

ARENA

Reklamebransjen 
trenger å måle krefter

Gullblyanten er med på å bringe reklamefaget videre, mener  
daglig leder i Kreativt Forum, Benedikte Løvdal. 

Gullblyanten

• Største og viktigste kon-
kurranse i sitt slag i Norge

• Arrangert første gang i 
1989, som en etter- 
følger av “Form” og  
“Årets utvalgte”

• Bidrag sendes innen:  
28. januar 2015,  
Juryering: 5. - 8.2 
Prisutdeling: 27.2

• Se gullblyanten.no

Benedikte Løvdal 
Daglig leder  

i Kreativt Forum



08 09

Verdienes marked Jan Christian Fosseidbråten i LOS&CO tror verdier  
blir avgjørende fremover. Hva man faktisk står for  
som selskap. Og det vil slå ut i kommunikasjonen.

PROFILEN
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PROFILEN

Jan Christian  
Fosseidbråten

•   Eier og daglig leder i  
marketing- og reklamebyrået 
LOS&CO,  etablert i 2008. Et 
av landets ledende byråmiljøer, 
med fokus på merkevare- 
bygging gjennom kreativitet  
og forretningsforståelse. 

•  Har solid erfaring fra stillinger 
innen medier og reklame, blant 
annet i TV2, Mediacom og Grey 
Worldwide.

annonsører, medier og oss byråer. 
Den største muligheten ligger i til-
pasningsdyktighet. 

Relevant
Det er ikke uten grunn at LOS&CO 
i disse dager etablerer en egen inn-
holdsavdeling. 

– Det er et stort sug etter godt 
og relevant innhold der ute, både i 

annonsørenes egne kanaler og i 
de betalte. For oss er denne ut-
viklingen ganske naturlig, og inn-
hold blir bare enda et verktøy vi 
kan bruke til å løse oppgavene 
for kundene våre. Da vi etablerte 
oss i 2008 med ulike fagdisipliner 
under samme tak med ett felles 
budsjett, var vi i front av en bran-
sjeglidning der reklamebyråer, 
PR-byråer og mediebyråer be-
gynte å snuse på hverandres om-
råder. I dag akselerer det fortere 
enn noen gang. Alle vil gjøre alt. 

Fosseidbråten mener likevel det 
er viktig å skille mellom det å være 
en rådgiver som både kjenner 
kunden og bredden av kanaler, 
og det å kunne gjøre alt.

 – Små spesialistmiljøer blir ikke 
alltid værende like gode på sitt 
fagfelt om de slukes av større mil-
jøer – de aller flinkeste er gjerne 
heller ikke motivert for det. Som 
et bredt rådgivningsmiljø er det 
da viktigere å vite hvor du finner 
spesifikk utførerkompetanse når 
du trenger den. Vi har derfor lagt 
vekt på å ha personer med bred 
kommunikasjonsforståelse, men 
som kommer fra ulike miljøer og 
bringer med seg hver sin fagspiss. 
Med fremtidens muligheter tror 
jeg annonsørene vil ønske sam-
arbeidspartnere som er gode til å 
forstå forretningen deres og mar-
kedet de opererer i, og som kan se 
ting fra et fugleperspektiv. Så kan 
man gjøre noen av oppgavene for 
dem, hente inn spesialister der det 
trengs og sparre med dem på det 
de vil gjøre selv. 

Når det gjelder innholdspro-
duksjon er det klart at mange  

annonsører vil ha mer kontroll selv, og snakke 
med målgruppen via egne kanaler. 

– Men det kan også være gjennom å invol-
vere seg i nye typer innhold i andre kanaler. 
Og her mener jeg vi med kreative miljøer har 
en kjempeposisjon. Vi er vant til å lage innhold 
som engasjerer, samtidig som vi kjenner opp-
dragsgivernes kommunikasjonsbehov og me-
dienes behov for nye finansieringsmodeller for 
innhold. Det nye er at dette skal skje i en del 
kanaler der slikt innhold tidligere ikke er initiert 
av annonsør eller byrå, men som man i stedet 
har annonsert rundt eller er blitt trukket inn i 
mot slutten, som produktplassering. Nå kan vi 
være med å utvikle det fra start – enten det er 
gjennom annonsørfinansierte TV-serier, eventer 
eller en kunde-podcast. 

Vil ikke spå
Fosseidbråten tror at de avisene og magasine-
ne som ikke greier å finne nye inntektsmodeller 
forsvinner. 

– Og det blir nok en del. TV-tittingen endrer 
seg også; det er bare å se på barn i dag. De er 
i stadig større grad vant til å kunne se hvilket 
program de vil, når de vil. Lineær TV der noen 
har sittet og planlagt kvelden for dem er vel like 
rart for dem som svart-hvitt-bilder er for oss litt 
eldre. Strømmingens tid er knapt begynt. For 
mediene betyr dette at de raskt må skjønne 
hvordan innholdet deres skal distribueres på nye 
måter som det fortsatt går an å tjene penger 
på – enten pengene kommer fra bruker eller an-
nonsører, og der annonsørenes bidrag kanskje 
kommer som ferdig innhold i stedet for rekla-
mefilmer. Ellers tror jeg man skal være forsiktig 
med å spå for mye og for langt frem i tid. Som 
en foredragsholder nylig sa: Det eneste du vet 
sikkert om fremtiden er at den vil “ fuck you up”. 
Så du må bare forberede deg.

“Fremtiden er her allerede – i den forstand  
at ting allerede går fortere enn noen gang før.”

– Da kan man fort lure seg 
selv til å tro at man kan fort-
sette som før. Fremtiden er 
her allerede – i den forstand 
at ting allerede går fortere 
enn noen gang før, og vi ser 
en gjennomgripende endring 
i hvordan mennesker og sel-
skaper kommuniserer. Den 
største trusselen for bransjen 
tror jeg faktisk er skråsikker-
het; at man tror man faktisk 
vet hvordan utviklingen blir 
og at man da løper i en ret-
ning uten mulighet for å endre 
kurs raskt. Det gjelder både 

   – Kall det gjerne verdibasert kommuni-
kasjon, i motsetning til den tradisjonelle 
løp-og-kjøp-varianten. Mulighetene ligger 
der for de som greier å bygge merkevarer 
basert på tydelige styrker og verdier. Før 
snakket vi om “ vinn” for merkevaren, deret-
ter “ vinn-vinn” for merkevaren og forbruker. 
Fremover tror jeg det blir “ vinn-vinn-vinn” der 
man også må inkludere en “ do good”-del, sier 
Fosseidbråten. 

Personlig liker han ikke å synse mye om 
fremtiden. 
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INNSIKT

Mindshare og ANFO står bak den 
omfattende “Paid, Owned, Earned 
Media”-undersøkelsen, som tar for 
seg norske annonsørers tanker og 
prioriteringer rundt markedsføring 
og virkemidler. 
– Dette er interessant fordi vi har 
manglet denne type tall for norske 
annonsører. Via ANFOs medlemsre-

gister har vi fått informasjon fra dem 
som kjenner prosessene fra innsiden, 
forteller Henrik Berger Jørgensen i 
Mindshare.

Handler om å finne balansen
“Paid, Owned, Earned Media” ble tid-
ligere brukt om digitale medier. Nå 
brukes de om alle medier.

– Hver for seg er begrepene ikke 
noe nytt. Betalt reklame, markedsfø-
ring i egne kanaler som kundeaviser  
– og fortjent medieomtale eller 
vareprat er alltid blitt vektlagt. Tre 
utviklingstrekk har likevel endret 
hvordan markedsførere ser på dette, 
forklarer Håvard Rønnevig Bakken 
i ANFO: Den teknologiske omvelt-

ningen både for forbrukere, medier 
og annonsører. Stigende forbru-
kerengasjement, makt og deling.
Økt press på annonsørers budsjet-
ter og krav til større avkastning på  
markedsføring

“POEM” forsøker nå å forene ut-
viklingen i både nye og gamle virke-
midler som jobber sammen. 

– Ensidige vinklinger som “mas-
semedia er død” eller “TV er fort-
satt konge” er ikke løsningen. Mar-
kedsførere vil fortsatt trenge bred 

dekning, samtidig som de forsøker 
å møte forbrukere der de er. Å job-
be ut fra en “Paid, Owned, Earned 
Media”-modell handler om å finne 
denne balansen.

Behov for smarte løsninger
Resultatene i undersøkelsen vitner 
om store utfordringer og betydelige 
endringer for norske annonsører. 
Åtte av ti vil øke fokus på innholds-
markedsføring. Men er det en red-
ningsplanke eller multiplikatoreffekt?

– Det er to grupper: De offensive 
annonsørene som tar for seg alle 
kanaler og utnytter virkemidlene til 
å øke avkastningen i betalt reklame 
– og de med budsjetter under hardt 
press. Det vi imidlertid ser er at selv 
om spredning i sosiale medier ses på 
som mer kostnadseffektivt spesielt 
for annonsører med få ressurser, kan 
det være en kortslutning etter hvert 
som støyen i sosiale medier øker, 
kravene til kvalitetsinnhold stiger 
og ressursbruken til håndtering og  

Hva betyr utviklingen i “Paid, Owned, Earned Media” for norske  
annonsører? Betydelige endringer, ifølge ny undersøkelse.

29 %-20 %

-41 % 8 %

-34 % 12 %

63 %

Sosiale medier 72 %

-9 % 56 %

-12 % 12 %

-9 % 16 %

10

57

70

47

1

7

-33

-21

Viser nettoendring (prosent) for budsjetter innen paid media 

-2 %

Budsjetter innen paid media

TV-reklame

Søk

Display

Direct mail

Event

Magasin

Avis

-6 %

Digitale kanaler og  
spesielt annonsering i  
sosiale kanaler vinner,  

TV klarer seg best blant  
tradisjonelle kanaler,  

og printmediene  
er i fritt fall

Har  undersøkt   kommunika sjonslandskapet

 



Egne kanaler/innhold

Sisteleddsaktiviteter

Betalt kommunikasjon/reklame
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INNSIKT

optimering øker. Det handler om å 
finne de gode ideene som vekker 
oppsikt, som SOS Barnebyer som 
engasjerte et helt folk med “gutten 
som fryser.” 

Klasseskille
Men til tross for betydelig satsing på 
innholdsmarkedsføring viser resul-
tatene fortsatt avhengighet overfor 
betalt reklame. 

– Øker man totalbudsjettet øker 
også reklamebudsjettet, men så 

langt er det vanskelig å påvise at de 
som reduserer reklamebudsjettet 
reinvesterer disse pengene i innhold. 
Innholdsmarkedsføring handler like 
mye om menneskelige ressurser, 
innstilling og systemer, som om  
mediebudsjetter. 

– Går vi så mot en duomedial  
kanalmiks med profil på TV og tak-
tikk i digitale kanaler? 

– Vel, digitale kanaler har frem-
gang og tv har en viss positiv ut-
vikling. Flere av de tradisjonelle 

kanalene faller. Fortsetter denne  
utviklingen må man finne nye måter 
å kombinere tv og digitale kanaler 
på. Det blir et slags klasseskille mel-
lom de som har råd til å gå på tv og 
de som ikke har det. De som ope-
rerer i egne kanaler har kanskje et 
mer kortsiktig fokus – og de offen-
sive annonsørene som har mulighet 
til å endre kanalmiksen drar nok litt i 
fra. Når det er sagt kan ny teknologi 
også åpne for små selskaper.

Stor selvtillit på effekt, men mange måleutfordringer

Annonsørene selv har stor  
tro på effektene av egen  
kommunikasjon.

– Størst tiltro har man fortsatt til effekten 
av betalte flater. 4 av 10 mener likevel de 
ikke har gode nok systemer for å måle 
effekter av ulike markedstiltak. Natur-
lig nok er det måling av den samlede  
effekten av et sett av markedstiltak som 
annonsørene finner mest utfordrende. 

Basert på den imponerende mengden 
av cases vi mottar til ANFO Effekt-prisen 
hvert år er det en vilje til å måle effek-
ter, men det skorter i mange tilfeller på  
evnen til å dokumentere klare sammen-
henger mellom tiltak og effekt, sier Håvard  
Rønnevig Bakken i ANFO.

Vil du vite mer?
Bestill rapporten på anfo.no

38% 78%
Totalbudsjett 
38% sier de vil øke totalbudsjettet 
for kommunikasjon, mens kun  
14% sier at de vil kutte. 

Andel som vil øke/redusere budsjetter innenfor
markedskommunikasjon 

Egne kanaler og innhold
78% vil øke budsjettet for egne 
kanaler og innhold, mens kun  
2% sier at de vil kutte. 

“Det er vanskelig å påvise  
at de som reduserer reklame-
budsjettet reinvesterer disse 
pengene i innhold.”
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Den jevne norske forbruker skifter svært 
sjelden strømleverandør. Dette gjør det 
utfordrende å finne nye kunder, men be-
tyr samtidig at etablerte kundeforhold 
gjerne er langvarige. Det finnes likevel en 

situasjon hvor nordmenn er spesielt 
mottakelige for nye tilbud – nemlig før 

de skal flytte. Med hjelp fra Bring sørger 
strømleverandøren Fjordkraft for at deres 
kunder forblir hos dem når de flytter. 

Ny tjeneste
I Norge flytter nærmere 800 000 person- 
er med varig adresseendring årlig. Mange 
av disse er åpne for tilbud til nye produkt- 
er og tjenester i flytteperioden. I løsning- 
en “Flyttehjelpen” har Bring samlet en 

oversikt over flytteklare nordmenn som 
selv har meldt om at de ønsker relevante 
tilbud i flytteprosessen. Denne tjenesten 
har Fjordkraft brukt siden 2011. I år ble de 
pilotkunde på en ny flyttetjeneste fra Bring 
kalt “Flytteinformasjon”.

– Denne tjenesten bidrar til at Fjordkraft, 
i tillegg til å få leads fra “Flyttehjelpen”, får 
tidligere varsling når deres eksisterende 
kunder skal flytte. Ved å sammenstille dis-
se opplysningene med andre ajourholds-
tjenester på datakvalitet fra Bring får man 
optimal utnyttelse av flyttedata, sier Alf 
Hobbesland, forretningsutvikler i Bring.

Fjordkraft leverer strøm til privatmar-
kedet, og har hovedkontor i Bergen. I dag 
har over 800.000 nordmenn Fjordkraft 

Flyttehjelpen

• Gir deg adresselister over  
personer som ønsker å motta 
informasjon om dine produkter 
eller tjenester når de flytter.

• Listene er basert på samtykke.
• Etter å ha meldt flytting til  

Posten eksponeres man for  
relevante tilbud på Flyttehjelpen. 

Vil du vite mer?
Kontakt Alf Hobbesland
Strategisk rådgiver
Tel: 934 28 733 
alf.hobbesland@bringdialog.no

ANALYTISK CRM

 folk på  flyttefotTreffer
Strømleverandøren Fjordkraft   blir med på flyttelasset.

i stikkontakten. Med flyttetjenestene fra 
Bring får de mer effektivt salg, reduserer 
churn og øker winback-andelen. En stor del 
dataene kommer allerede dagen etter at 
kunden har meldt flytting. Dette muliggjør 
rask oppfølging av kundene - før de fleste 
av dem har vurdert strømleverandører.

Fortsetter med Fjordkraft
Svein B. Dalsgård, Churn Manager hos 
Fjordkraft, sier at tjenestene gjør det lettere 
å være proaktiv når kundene deres flytter, 
og samtidig sørge for at de fortsetter å bru-
ke Fjordkraft på sin nye adresse.

– Bakgrunnen for at vi inngikk samarbei-
det med Bring om tjenesten, er at vi vil sør-
ge for at kundene viderefører knytningen til 

Fjordkraft når de flytter. Bring har tilgang 
på til vår kundeportefølje og kan daglig gi 
oppdatering på hvilke kunder som flytter, 
sier han.

Han mener tjenesten er et godt virke-
middel for å komme i dialog med kundene 
på et tidligere tidspunkt, før de eventuelt 
begynner å tenke på å bytte leverandører 
av ulike produkter og tjenester.

– Dette er en “vinn-vinn”-situasjon. Valg 
av strømleverandør er gjerne ikke det  
første man tenker på når man skal flytte.  
Med en liten telefon fra oss så får man en  
mindre oppgave å tenke på i en hektisk  
flytteprosess, og ikke minst unngår man å 
havne på dyr leveringspliktstrøm fra nett- 
selskapet, påpeker Dalsgård.
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– Vi er opptatt av at kontaktpunkt- 
ene med Gjensidige skal oppleves 
som nyttige og relevante for kun-
dene, i dette tilfellet barnefamiliene. 
“Spedbarn til ung”-konseptet ivare-
tar all vår kommunikasjon til familier 
med barn i alderen 0-18 år. Dette er 
et lojalitetskonsept med stor vekt på 
nyttefaktoren for kunden, parallelt 
med aktive tiltak rettet mot skade-
forebygging, sier Janicke Lorange, 
senior forretningsutvikler innen 
CRM. Konseptet er også bygget 
opp rundt innhold som skal bidra til 
nysalg og mersalg. 

Samordnet kommunikasjon
I 2012 bestemte Gjensidige seg for 
å lage en oversikt over all kommu-
nikasjon rettet mot barnefamilier. 
Informasjon fra de ulike delene av 
forretningsvirksomheten, bank, for-
sikring, pensjon og sparing, ble sam-
let i livsfasekonseptet “spedbarn til 
ung”. En egen CRM-strategi med 
skreddersydde e-postutsendelser 
og kommunikasjon i flere kanaler 
basert på barnas alder, bidrar til å 

gjøre konseptet relevant for kunde-
ne. Bring Dialog står for utsendelse 
av e-postene. 

– Ingen familier er like, men det 
finnes noen fellestrekk knyttet til 
milepæler i barnas liv. Skolestart, for 
eksempel, der vi i samarbeid med 
Trygg Trafikk informerer om tra-
fikksikkerhet. Viktigheten av svøm-
meferdigheter, bruk av bilbelte og 
barnesete samt kjøreopplæring er 
andre tema som kommuniseres til 
målgruppen, forteller Lorange. 

Utvalgte råd til barnefamilier 
presenteres også for kundene når 
de tar kontakt for rådgivning og 
når de logger seg på “Din Side” på 
gjensidige.no. Basert på stadig mer 
avansert kunde- og markedsinnsikt, 
utforsker Gjensidige nye muligheter 
for å bidra til lojalitet, mersalg og ny-
salg blant barnefamilier. 

Gode tilbakemeldinger
E-postene inneholder en kortekst 
som henviser til gjensidige.no for mer 
informasjon. Det kan handle om det 
å være synlig på skoleveien, fulgt av 

en lenke til sikkerhetsbutikken for be-
stilling av gratis refleksvest. E-post- 
ene henviser eksempelvis også til 
konkurranser med link til Facebook, 
eller til “Småbarnsliv”, som er en 
egen side for småbarnsforeldre. 
Konseptet har bidratt til flere loja-
le følgere på “Småbarnsliv” - som 
ble kåret til årets Facebook-side på  
Social Media Awards i februar 2014. 

– Vi opererer i en konkurranse-
preget bransje og er avhengige 
av å skille oss ut. Det gjør vi blant 
annet gjennom CRM, som igjen un-
derstøtter de andre tjenestene og 
forretningsområdene våre. Kunde-
ne opplever kommunikasjonen som 
god og relevant, og undersøkelser 
viser at konseptet bidrar til å styrke 
kundelojaliteten. I tillegg er dette en 
miljøvennlig form for kommunika-
sjon, sier Lorange. 

Vil du vite mer? 
Kontakt Kristin H. Dolven
Kundeansvarlig
Tel: 926 92 085
kristin.dolven@bringdialog.no

Suksess med   
“Spedbarn til ung”

All informasjon som sendes ut fra Gjensidiges ulike avdelinger  
er samordnet gjennom “Spedbarn til ung”. Det har vist  

seg å være en suksess. 

Dette gjør Bring Dialog for Gjensidige

• Bidrar med utvikling og drift av både innhold og utsendelser i konseptet
• Bistår med å sikre gode åpnings- og klikkrater, samt at emnefelt henger sammen med innholdet i teksten 
• Testing av ulike varianter av kommunikasjon samt rådgivning knyttet til hvordan spesielt  

e-postkommunikasjon kan forbedres og bli mer relevant
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Fredrik Tønnesen 
Salgsdirektør i  
Elkjøp Nordic

– Lefdal er en kjent merkevare, og de fleste 
vet at man får hvitevarer og elektronikk hos 
oss. Kjøkkensatsingen vår er forholdsvis ny, 
og folk flest forbinder oss ikke ennå med 
kjøkken. Det ønsker vi å gjøre noe med, 
sier Fredrik Tønnesen, salgsdirektør i Elkjøp 
Nordic. 

Fant typiske kjøkkenkunder
Lefdal har derfor de siste årene sendt ut en 
kjøkkenkatalog, hvor de presenterer kjøk-
kensortimentet sammen med hvitevarer. Da 
årets katalog gikk ut til postkassene, hadde 
Bring hjulpet til med å velge ut hvem som 
skulle motta den. 

– Vi har informasjon om hvem som alle-
rede har kjøpt kjøkken hos oss, og ville nå 
flere som disse, forteller Tønnesen.

 Basert på innsikten i eksisterende kunde- 
masse utviklet Bring en profilrapport på de 
typiske kjøkkenkundene som bor i nærom-
rådet til Lefdals butikker. Videre tok man 
i bruk scoring for å identifisere ytterligere 
tvillingprofiler. Scoring er en avansert ana-
lyseteknikk som rangerer hvem som mest 
sannsynlig er i riktig målgruppe for pro-
duktet (se faktaboks). På denne måten av-
dekket man maksimalt antall personer som 
samsvarte med Lefdals kjøkkenkunder i fire 
utvalgte områder – Oslo, Stavanger, Bergen 
og Molde. 

Katalogen ble sendt ut som uadressert 
reklame i ca. 137 000 eksemplarer. I tillegg 

ble den sendt ut som adressert reklame til 
ca. 7900 mottakere i Bergen som hadde 
reservert seg mot uadressert reklame. De 
adresserte utsendelsene var plastpakket 
med et følgebrev, som inneholdt et gave-
kort på kr 2500,- ved kjøp av kjøkken og  
15 % rabatt ved kjøp av hvitevarer.

– Vi ser at butikkene i områdene hvor vi 
har sendt ut katalogen, har hatt et veldig 
godt salg i ukene etterpå. Samtidig vet vi 
at kjøpsprosessen i forbindelse med kjøk-
ken kan ta lang tid, og man tar gjerne vare 
på katalogen. Oppbevaringstiden er også 
katalogens store styrke sammenliknet med 
en vanlig kundeavis, påpeker han. 

Vurderer hele landet
Utsendelsen ble fulgt opp av en respons-
undersøkelse i etterkant for å sjekke om 
modellen man jobbet etter, var riktig. Re-
sultatene av undersøkelsen vil bli analysert 
og danne grunnlaget for arbeidet med neste 
utsendelse. 

– Vi har allerede startet å planlegge neste 
steg, og vurderer å bruke en lignende scor-
ingsmodell for Lefdal og Elkjøp i hele landet, 
forteller Tønnesen. 

Vil du vite mer?
Kontakt Robert Larsen
Key Account Manager
Tel: 91 37 52 20
robert.ornfjord@bring.com

SCORING

TEKST: SIGNE STEINNES FOTO: LEFDAL

Scoret hos  
kjøkkenkundene

Da Lefdal sendte ut sin årlige kjøkkenkatalog, brukte de  
scoring for å finne fram til flest mulig potensielle kunder. 

Scoring

• Analyseteknikk  
som rangerer hvem 
som er i riktig mål-
gruppe for produktet.

• Benyttes i analytisk 
CRM for å oppnå  
optimalt mål- 
gruppevalg. 

• Teknikken er multi- 
variat (variabler i 
kombinasjon), og 
finner statistiske 
sammenhenger som 
reflekterer kunde- 
behov. Resultatet  
uttrykkes som en 
score per kunde. 

“Butikkene i områdene hvor vi 
har sendt ut katalogen, har hatt 

veldig godt salg etterpå.”
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Det er mange som prøver lykken 
med leketøy.

– Det kan være matvarekjeder 
som tenker at leketøy har god for-
tjeneste i forhold til andre varer, 
forteller administrerende direktør 
i Ringo, Gro Svendsen.

Men mange av aktørene gir seg 
på grunn av vekslende hell. 

– Når man skal dekke segmentet 
gutter og jenter 0-10 år blir utval-
get ofte for lite. Barna skal nemlig 
ikke bare ha en Barbie, de skal ha 
den Barbien. Mange sliter med å få 
opp omløpshastigheten på leketøy.
 
Ringo magi
En måte å posisjonere seg på for 
Ringo er å samarbeide på tvers av 
landegrensene.

– Vi samarbeider med en dansk 
og en svensk kjede for å bli vokse i 
Norden. Slik kan vi bli store nok til å 
få agentur og enesalgsvarer. Disse 
varene kan kun kjøpes hos oss her 
til lands og har vært en suksess.  

I Ringo jobber man også mye 

med opplevelse i butikk. De kaller 
det Ringo-magi. 

– Det handler om å gi det lille 
ekstra. Det kan være å trylle med 
lys, knytte ballongsverd eller arran-
gere skattejakt. Smiler ungene så 
smiler foreldrene – og de voksne lar 
seg lett rive med. Det er ikke uten 
grunn at barn får seg bilbane før 
de kommer hjem fra fødeklinikken, 
sier Svendsen og humrer. 

Impuls
Direktøren har også flere strategier 
for å skape lojalitet.

– Katalogene våre er barnas post 
og leses fra perm til perm. DM med 
tilbud er derimot myntet på de 
voksne. For de litt større barna har 
vi ny hjemmeside med spill og kon-
kurranser. Vi har også den populæ-
re Ringo-bamsen som spankulerer 
rundt på sentrene.   

Det er sjelden foreldre kommer 
inn i butikken for å titte. Barna der-
imot er begeistret for impulskjøp. 

– For vår del gjelder det å plassere 

aktuelle varer i inngangssonen; 
gjerne noe barna har kjennskap til 
fra tv. 

Bring og Ringo
Bring har de siste årene deltatt på 
innkjøpsmessene til Ringo, hvor 
butikksjefene har fått hjelp til å just-
ere sine målgruppeutvalg for DM. 
Det har bidratt til bedre resultater 
for den enkelte butikk. 

– Via et nytt program har vi sett 
hvor vi distribuerer kataloger og 
DM pr. i dag – og hvor målgruppe-
ne faktisk ligger. Ved å plotte inn 
nye målgrupper og kutte ut om-
råder med få barnefamilier treffer 
vi målgruppen bedre. Det er gull 
verdt for oss som har mellom åtte 
og ni utsendelser i året. 

Vil du vite mer? 
Kontakt Dag Ulvatne Hansen
Key Account Manager
Tel: 913 75 268
dag.hansen@bring.com

Skiller seg ut  
med Ringo-magi

Priskonkurranse og økende netthandel gjør at Norges  
største frittstående leketøykjede må skille seg ut.

UADRESSERT DM

TEKST: SONJA EVANG FOTO: ESBEN JOHANSEN
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Kenno AS har over 30 års erfaring som 
leverandør av produkter og rekvisita innen 
kontor, verksted, industri, lager og garde-
robe i Norge. Nå har de fått hjelp til å øke 
nedslagsfeltet og styrke salget. Fokuset 
har vært på utsendelse av adresserte 
produktkataloger til nye og eksisterende 
næringslivskunder. Men konkurransen er 
tøff og våren 2014 bestemte Kenno seg 
for å ta i bruk nye virkemidler. 

Fruktbart samarbeid
– I samarbeid med Bring foretok vi en 
kundeanalyse, som identifiserte de mest 
lønnsomme i kundene til Kenno. På bak-
grunn av dette ble det utarbeidet en pros- 
pekteringsmodell. Hensikten var å finne 
nye kunder, med høy kjøpssannsynlighet. 
Som resultat fikk vi tilført mange relevante 
adresser og når ut til flere potensielle  
kundegrupper innen vårt definerte mar-
ked. Vi er fremdeles tidlig i prosessen, men 

så langt har dette vist seg å være vellykket,  
sier Lisbeth Grønroos Haugen, Country 
Manager i Kenno AS. 

Katalogen er viktig
Kenno har sendt ut kataloger i over 30 år. 
Selv om kataloger av noen anses som tra-
disjonelt, opplever Kenno at mange fore-
trekker å bla i en katalog framfor å søke 
etter det de trenger på nettet. 

– I katalogen samler vi våre bestselgen-
de produkter slik at kundene raskt og en-
kelt finner det de trenger. I tillegg har vi en 
nettbutikk som et alternativ til de som øns-
ker det. Vi sender også jevnlig ut e-brev 
til kundene våre med informasjon om nye 
produkter og tilbud. Vi jobber kontinuer-
lig med å styrke markedsposisjonen vår, 
noe samarbeidet med Bring bidrar til. Med 
gode kataloger, nettbutikk, flere relevante 
adresser og forbedrede markedskanaler 
går salgskurven riktig vei, sier Haugen.

TEKST: GØRIL HELLEN  FOTO: KENNO

ADRESSERT DM

Vil du vite mer?
Kontakt Sissel Bergseth Tangen
Key Account Manager
Tel: 901 05 331
sissel.bergseth@bring.com

Nye tanker ga økt salg
Kenno AS tok i bruk nye virkemidler for å hevde seg  

i en stadig tøffere konkurranse i sitt marked. 

Kenno AS

• Leverandør av kontor- 
rekvisita til næringslivet  
med over 30 års erfaring.

• Tilbyr et bredt spekter av 
produkter innen transport og 
materiellhåndtering, kontor, 
lager, industri, konferanse, 
kantine og renhold.

•  Samarbeidet med Bring har 
bidratt til å styrke nedslags- 
feltet og øke salget.

•  Se kenno.no for nettbutikk.



Vil du vite mer om 
kundene dine?

Bring hjelper deg med å få mer innsikt  
i kunderegisteret ditt.

Sitter du med mange e-postadresser til 
medlemmene i kundeklubben din, men lite 
annen informasjon? Det finnes det en løs-
ning for. Ved å matche e-postadressene 
mot våre eksisterende data, kan Bring gi deg 
flere opplysninger på den enkelte kunde. 

– Det kan ha stor verdi for videreutvikling- 
en av kundeklubben. Det lar deg kombi-
nere kundedialogen i flere kanaler, som for 
eksempel e-post, SMS og postkassen, sier  
Stephanie Ferrero, salgsansvarlig for pre- 
feransebasen.

Lær mer
I Postens preferansebase har vi samlet et  
register over personer som har samtykket til 
å motta reklame. Ved å matche ditt kunde- 
register mot dettee kan du lære mer om 
kundene.

– Man kan tilføre opplysninger som navn 
og adresse, reservasjonskoder og mange 
ulike analysevariabler. Dette gir mulighet for 

kommunikasjon gjennom alle kanaler selv 
om man kun har e-postadresse, og man kan 
begynne å analysere og segmentere kunde-
ne, sier Ferrero.

Vellykket test
Nylig gjennomførte Bring et pilotprosjekt 
på tjenesten for en større retailkjede. Testen 
viste treff på omtrent 70-80 prosent av 
e-postadressene som lå i kunderegisteret.

  – Kjeden hadde en relativt stor kunde-
klubb med 400.000 personer. Vi matchet 
e-post-adressene fra disse mot preferanse-
basen, og fikk en match på 60.000 stykker. 
De resterende kundene ble så vasket mot 
Brings konsumentregister. 

– Her fikk vi treff på 72,6 prosent, som til-
svarer omtrent 250.000 kunder. Vi avdek-
ket at 95.000 av personene i kundeklubben 
hadde ny eller endret adresse. Totalt identi-
fiserte vi omtrent 300.000 av de 400.000 
kundene i kundeklubben, sier Ferrero.   

01001101  1   101
      0110 1001
0101101
00101011100110

Vil du vite mer? 
Kontakt Stephanie Ferrero
Salgsansvarlig preferansebasen
Tel: 982 15 345
stephanie.ferrero@bringdialog.no 
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Tre kunder om Bring
Kunde: If
Navn: Jaakko Mikkonen
Stilling: Head of CRM  
Norway BA Private

Bring hjelper oss blant annet med å  
strukturere og tilrettelegge informasjon om 
markedet vårt. Denne brukes til å spisse vår 
kundekommunikasjon. Bring er en utmerket 
samarbeidspartner innenfor analytisk CRM. 
Kundekontakten er profesjonell og  
løsningsorientert.

Kunde: ICE Norge AS
Navn: Tonje Opdal Vangsnes
Stilling: CRM Manager

Vi har i flere år samarbeidet med Bring  
Dialog på adresser, datakvalitet og ana- 
lyse. Vi har også startet samarbeid på CRM 
system, og jobber med implementering 
av Portrait-løsningen. For å lykkes, er vi 
avhengig av erfarne, løsningsorienterte, og 
proaktive samarbeidspartnere. Vi er veldig 
fornøyd med Bring Dialog.

Kunde: Forsvarets  
arkivtjeneste 
Navn: Reidun Opsahlhagen
Stilling: Fagansvarlig for 
post i Forsvaret

Bring bistår med vedlikehold og opp- 
datering av adresser, opplæring og  
informasjon. Kontaktpersonen er veldig 
imøtekommende og løser våre henvendel-
ser raskt og effektivt. Vi får også hjelp av 
kundesenteret  dersom det trengs.

Hva skjer?
15. januar
Seminar: MedieDagen
Sted: Oslo, se mediaforum.no
Arrangør: Mediaforum
Påmelding: mediaforum.no

29. januar
Prisutdeling: ANFO Effekt
Sted: MESH, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

12. februar
Prisutdeling: Max Marketing Mix
Sted: Astrup Fearnley Museet, Oslo
Arrangør: NORDMA
Påmelding: nordma.no

27. februar
Prisutdeling: Gullblyanten
Sted: Oslo, se gullblyanten.no
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: gullblyanten.no

11. mars
Konferanse: Retail Innovation
Sted: Oslo, se anfo.no
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

19. mars
Prisutdeling: STELLA
Sted: Oslo, se kreativtforum.no
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: kreativtforum.no

Fra 1. februar 2015 innfører Bring kortere fremsendingstid for uadressert reklame 
som standard for alle kunder. Fremsendingstiden reduseres med 1-2 dager til store 
deler av landet, avhengig av distribusjonsområde. Dette gjør at uadressert reklame 
blir enda mer konkurransedyktig når det gjelder «time to market».

Vil du vite mer? Se bring.no/uadressert

INSPIRASJON

TEKST: HÅVARD JØRSTAD   ILLUSTRASON: ANNIKEN RIISER HØLBAKKEN

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

Neste utgave kommer våren 2015

Posten Norge fikk miljøpris
Posten Norge er tildelt NHO Logistikk og Transports miljøpris 2014. Prisen  
deles ut til noen som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål og  
oppnådd vesentlige resultater. Komiteleder Are Kjensli uttaler at Posten Norge  
er blant de fremste miljøforkjemperne i landet, uavhengig av bransje, og er et  
eksempel for alle som ønsker å bidra i miljøkampen. 

Kortere fremsendingstid



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


