
Linda Kling har ledet McCann tilbake på pallen.  
Kundene og prisene strømmer til reklamebyrået  
som lever etter mantraet «truth well told».

LES OGSÅ      Bohus: Postkassen er fortsatt viktig     Carat: Mer treffsikker kundeavis      SR-bank: Populær sparekampanje

To tanker i hodet
 

Evnen til å tenke både kortsiktig og langsiktig  
er hovedgrunnen til at reklamebyrået Schjærven  
lykkes, mener Anders Waage og Rune Danielsen.

TEST 
effekten        Få de viktige svare

ne



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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Vær der når det skjer
      
PROFILEN
Kundens resultatjeger
    
DM
Har fortsatt tro på kundeavisen

INNSIKT
Test for å bli best

EFFEKTTESTING
Traff spikeren på hodet med nytt design

INNSIKT
Den egentlige verdien

SEGMENTERING
Nå kunder i hele Norden

KUNDEREKRUTTERING
Populært med smertefri sparing

SMART SELEKSJON
Stiller siktet for optimal dekning
   
INSPIRASJON
Treff riktig livsfase    

Gjør deg klar for 
morgendagen
I denne utgaven presenterer vi  
hvordan annonsører og byråer  
jobber med ulike typer testing for  
å øke effekten av kommunikasjons-
aktivitetene. 

«Salg kan kjøpes», sier man  
i Schjærven. Vi får et innblikk  
i hvordan de tenker og jobber  
for å skape kortsiktige og langsiktige 
resultater. Testing er et av verktøyene 
de benytter for å skape effektiv  
og lønnsom reklame for kundene  
– målet er alltid å maksimere «return 
on investment».

Testing er viktig for å identifisere 
forbedringspotensialet i kommuni-
kasjonen. Man kan blant annet måle 
oppmerksomhet, respons, sammen-
likne mot tidligere kampanjer, og 
helst avdekke hvordan ulike parame-
tere påvirker konverteringsmålet.

Noen effekttester krever at man  
har mot til å ekskludere deler av mål-
gruppen fra kommunikasjonen, slik at 
man kan finne den isolerte effekten 
av en aktivitet. Andre utfordrer deg til 
å teste kreative løsninger som tydelig 
skiller seg fra hverandre, for å av- 
dekke nye muligheter.

Uansett, fortsett å teste! Da er du 
bedre rustet til å lage effektive  
kampanjer i morgen.

bring.no/dialogmagasinet
Følg oss på Linkedin

Et magasin fra: Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO. Ansvarlig utgiver: Magne Hertzenberg, magne.hertzenberg@bring.com,  
tlf: +47 913 39 045 Redaktør: Preben Hallén Suphammer, Tlf: +47 958 48 886, preben.suphammer@bring.com Redaksjonssjef: Signe Steinnes, 
signe.steinnes@posten.no, tlf: +47 957 58 040 Design: Kristin Slotterøy, kristin.slotteroy@posten.no, tlf: +47 413 10 010  
Forsidefoto: Stian Andersen Trykk: RK-Grafisk Opplag: 5 000.
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Postens bruk av alternative kjøretøy er blant tiltakene som trekkes frem av juryen.
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Posten Norge lanserer en signaturtjeneste som gjør det enklere å inngå bindende avta-
ler digitalt. Tjenesten er valgt av hele offentlig sektor, men kan brukes for alle kontrakter 
og avtaler man trenger å få signert. Kontrakten omfatter en selvstendig signeringspor-
tal og en løsning for å integrere digital signering i en hvilken som helst eksisterende nett-
side. – Det er behov for en enkel løsning som kan brukes på alt fra kontrakter ved salg 
av bil, til utleiekontrakter, låneavtaler og bekreftelse på valg av skoleplass. Tjenesten vil 
kunne integreres med Postens digitale postkasse, Digipost, slik at man enkelt og sikkert 
kan oppbevare en egen kopi av den signerte avtalen digitalt, sier direktør for Digipost, 
Thomas Mathisen. 

Vil du vite mer?
Se digipost.no/digital-signatur

Enklere med digitale avtaler

Omtrent det antallet effekttester som ligger  
i EFFEKTbasen®. Der har vi samlet erfaringer fra 
DM-kampanjer i mange bransjer over flere år.  
Over 1000 av effekttestene er åpne for alle. 
Registrer deg på bring.penetrace.com1800

SMÅTT OM STORT

Nye tjenester  
i Posten-appen
Det er hovedsakelig tre behov kunde-
ne våre har hos Posten. De skal enten 
motta en pakke eller et brev og trenger 
informasjon i kontekst av dette, de skal 
sende noe, eller de skal melde om adres-
seendring eller oppbevaring av post. Alle 
disse oppgavene kan man nå få løst i 
Postens nye sporingsapplikasjon, på en 
enkel og selvbetjent måte. Første versjon 
av sporingsapplikasjonen ble lansert i 
november 2013. Nylig ble siste del av kon-
septet lansert – adressetjenestene. I den 
nyeste oppdateringen kan du nå melde 
flytting, få oversikt over dine husstands-
medlemmer, se hva som er ditt hen-
tekontor, og melde oppbevaring samt 
midlertidig eller varig adresseendring. 

Last ned appen i:  
App Store eller Google Play.

Andelen som netthandler flere ganger  
i måneden, har økt betraktelig det siste  
året – i Sverige og Danmark med hele  
75 prosent. Økningen i Norge er 35 prosent. 
Det kommer fram i Posten og Brings årlige 
e-handelsrapport, som nylig ble lansert. 
Rapporten tar for seg analyser av nett- 
handelsmarkedet i Norge, Sverige,  
og Danmark, for å gi nettbutikkene  
kunnskap om kundene og trendene 
i markedet.
 
Vil du vite mer? 
Se bring.no/e-handelsrapporten

Internasjonal miljøpris til Posten Norge

Posten Norges satsing på miljøvennlige løsninger har blitt lagt merke til i resten av bransjen. Under høstens store  
post- og logistikkmessen Post-Expo i Paris, fikk Posten Norge miljøprisen for 2015. «Posten Norge er en verdig vinner  
av miljøprisen. Konsernet ligger foran egne mål om CO2-reduksjon og har planer for flere miljøvennlige løsninger. Gjennom 
et eget miljøfond har Posten Norge også engasjert de ansatte for å få til ytterligere CO2-reduksjoner», heter det i juryens 
begrunnelse. Prisen går til en organisasjon eller leverandør innenfor post- og logistikkbransjen som har investert i utvikling  
av miljøvennlige løsninger – og som har tatt initiativ som hele industrien kan lære av.  

Vil du vite mer?
Se postennorge.no/miljo

“Don’t find customers for your products;  
find products for your customers.”
Seth Godin, forfatter

Vi handler stadig mer på nett
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Fokuset for analytisk  
CRM er i ferd med å gå fra  
å bearbeide lojale kunder 
til selve kjøpsøyeblikket. 
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ANALYTISK CRM

Henrik Slettene 
Direktør analytisk  

CRM, Bring

Analytisk CRM
• 
• Å ha best mulig  

informasjon om kunder 
og potensielle kunder. 
Informasjonen må være 
oppdatert og av høy 
kvalitet.

• Evne til å skaffe innsikt 
og forståelse fra informa-
sjonen gjennom kvalitativ 
og kvantitativ analyse.

• Evne til å anvende  
innsikten til å ta gode 
beslutninger

• Vil sette deg i stand til 
å forbedre dine egne 
kundeprosesser.     

– Analytisk CRM setter virksomheter i stand 
til å skape smartere, mer effektiv og mer 
målrettet kundedialog. Det må til for å nå 
igjennom støyen når kampen om kundens 
oppmerksomhet stadig blir tøffere, sier 
Henrik Slettene. 

Han kommer fra SAS Institute og har  
solid erfaring fra området.

Større vekt på kjøpsøyeblikket
Bring Dialog tilbyr en rekke tjenester innen 
analytisk CRM, med høykvalitetsinformasjon 
om konsumenter og virksomheter som kjer-
neområde.

– En av de store utfordringene er å ut-
nytte og bearbeide kundedata slik at det 
genererer innsikt og relevante kundeakti-
viteter og -opplevelser. Vi kjøper informa-
sjon, setter det sammen smart og lager 
verdifulle og kompetansekrevende tjenes-
ter som vi tilbyr våre kunder, blant annet 
kvalitetsforbedringer av kunderegistre og 
-analyser. Tjenestene våre kan leveres som 
enkeltoppdrag, regelmessig eller i realtime, 
direkte levert i kundens egne systemer på 
noen millisekunder, forteller Slettene.

Dagens kunder jakter på «best deal» og 
er lite lojale overfor én leverandør. 

– Fokuset for analytisk CRM er i ferd 
med å gå fra å bearbeide lojale kunder til 
selve kjøpsøyeblikket. Det øker behovet for 

sanntidsinformasjon, høykvalitetsanalyse 
og sømløs tilstedeværelse i flere inn- og 
utgående kanaler, sier han – og legger til at 
dersom kundene opplever kommunikasjo-
nen som relevant, er de mer villige til å bli 
kommunisert med.

Bli kjent med kunden
Ser du noen quick wins som flere bedrifter 
med fordel kan dra nytte av innen analytisk 
CRM? 

– Definitivt! Alle har mye å hente på å bli 
bedre kjent med kundene sine, både ved å 
skaffe mer informasjon og å lage analyser. 
Tidligere var dette kunnskap forbeholdt ak-
tører med store økonomiske muskler. I dag 
er dette tilgjengelige tjenester som passer 
for og kan kjøpes av alle. Eksisterende kun-
der er viktige, men det trengs også en stra-
tegisk tilnærming til nye potensielle kunder 
og markeder. 

– Det blir stadig viktigere å fylle på i bun-
nen. Et av våre fokusområder er å gi våre 
kunder en verktøykasse og et rammeverk 
for en komplett strategi for "ikke-kunder". 

Vil du vite mer?
Kontakt Henrik Slettene
Direktør analytisk CRM
Tel: 951 80 841 
henrik.slettene@bringdialog.no

Vær der når det skjer
Kampen om kundenes oppmerksomhet blir stadig tøffere.  

Henrik Slettene, ny direktør for analytisk CRM i Bring Dialog,  
forteller deg hvordan du når igjennom støyen. 
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Kundens resultatjeger
Mottoet «Salg kan kjøpes» har vært det samme så lenge Schjærven  

Reklamebyrå har eksistert. Et slagord som er mer relevant enn  
noensinne, ifølge dem selv.

Det å skape resultater for kundene vil 
alltid være et ufravikelig krav for re-
klamekonsernet, ifølge Anders Waage 
i Schjærven Reklamebyrå og Rune  
Danielsen i Re:media.  

– Det gjenspeiler selve retailgenet 
vårt å tenke både salg og merke- 
varebygging i ett. Evnen til å tenke både 
kortsiktig og langsiktig på samme tid er 
hovedgrunnen til at vi lykkes, sier Waage. 
Det støtter Rune Danielsen opp om.  

– I motsetning til mange andre  
byråer er Schjærven familieeid; man 
har gjennom historien bygget stein 
på stein og vært nødt til å tenke lang- 
siktig. Samtidig har kravet om å ska-
pe resultater stått sentralt; det å være 
mer opptatt av å gjøre enn å prate. 

Uten kortsiktig effekt – ingen langsiktig  
effekt. At disse verdiene er solid foran-
kret i selskapets fundament, og ikke bare 
er et resultat av et omskiftelig valgspråk, 
er en stor fordel, sier Danielsen.   

Innsikt er et nøkkelord
Det er flere ting som skiller Schjærven 
fra andre byråer. De deltar blant annet 
ikke i reklamekonkurranser.

– Kundens mål er vårt mål. Sånn  
sett er det å vinne en konkurranse ikke 
en del av vår målsetting. Return on in-
vestment – det er det det handler om 
når det kommer til stykket, noe som er 
blitt enda tydeligere i vår digitale tids-
alder, mener Waage. 

Hvordan Schjærven jobber for å opp-

nå dette, og dokumenterer effekten av 
oppdragene de utfører, varierer.

– Det er vanskelig å komme med 
en oppskrift som omfatter alle de  
ulike kundeforholdene, men innsikt er et 
nøkkelord. Et tydelig definert problem 
hvor vi alltid spør oss selv hvorfor vi gjør 
det vi gjør – og hva vi skal oppnå. 

Systematiske målinger
For å måle effekt brukes ulike verktøy 
og metoder, avhenging av ressursene 
som er tilgjengelige hos kunden.

– Men til syvende og sist er salget all-
tid den viktigste effekten. 

De siste årene har Schjærven derfor 
gjort mer systematiske målinger og 
tester. K“Return on investment  

– det er det det handler om 
når det kommer til stykket, 
noe som er blitt enda  
tydeligere i vår digitale 
tidsalder.”

Anders Waage



 Schjærven

•   Består av Schjærven 
AS, Schjærven  
Reklamebyrå,  
Schjærven Pilot, 
Empefire, Re:Media, 
Schjærven Film og 
Produksjonssjefen. 

•  Schjærven Reklame-
byrå er ryggraden i 
konsernet. 

•  Re:Media bistår  
kunder med alle 
aspekter vedrørende 
planlegging, kjøp og 
gjennomføring av 
kampanjer i media.
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– Når det gjelder kampanjemålinger, har 
vi primært jobbet med to miljøer – blant 
dem Penetrace – som dreier seg om sys-
tematisk kartlegging. Vi har også etablert 
et samarbeid med Fred Selnes, som om-
handler alt fra kampanjemålinger til merke-
varestudier. Kort sagt hva som driver salg 
for kundene.

Muligheten til å vise bredde
Schjærven har også benyttet  EFFEKT- 
basen®, hvor Bring oppbevarer over 1000 
åpne effekttester.

– Vi opplever at Bring har en ærlighet 
knyttet til det de gjør. DM er kanskje ikke 
kjent som den mest sexy kanalen, men den 
er effektiv og kan dokumenteres på en 
måte som kundene setter pris på. 

Ifølge en årlig undersøkelse Norstat ut-
fører for Bring, har reklamebyråer generelt 
mindre tro på DM som virkemiddel enn  
annonsørene. 

– Både vi og kundene våre tror på 
de unike egenskapene ved DM, nemlig  
muligheten til å vise bredde, og ikke minst å  
eksponere varene for mange. Alt som  
skaper effekt, er vårt produkt. Sånn sett 

samsvarer ikke våre erfaringer med den 
angivelige oppfatningen i reklamebyråene, 
sier Danielsen.

Lov å feile 
Waage mener det aller viktigste momentet 
for å oppnå effekt, er sunne kundeforhold 
hvor det hersker stor åpenhet og tillit. 

– Schjærven har kundeforhold som strek-
ker seg 40 år tilbake i tid. Tilgjengelig in-
formasjon er en sentral faktor for å lykkes 
sammen. Ikke minst er det viktig å skape en 
forbedringssyklus hvor det er lov til å feile. 

Fullverdige miljøer som jobber godt 
sammen er også svært viktig. 

– Det handler om ikke å skylde på hver-
andre, men heller strebe etter mest mulig 
effektive løsninger og skape gode resultater 
sammen. Kundene jobber med små margi-
ner, noe som gjør dem kostnadsbevisste. De 
forventer effekt. 

Waage og Danielsen ser begge lyst på 
fremtiden, selv om de opererer i en bransje 
med store endringer.

– Vi kjemper jo ikke for status quo. Det 
handler heller om å finne vår plass i en  
verden i endring.

“Både vi og kundene våre 
tror på de unike egen- 
skapene ved DM, nemlig 
muligheten til å vise bredde, 
og ikke minst å eksponere 
varene for mange.”

Rune Danielsen
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– Målet vårt er å knytte til oss kompetanse 
som gjør det mulig å treffe så gode kommu-
nikasjons– og mediebeslutninger som mulig. 
Min erfaring er at menneskene i Schjærven- 
systemet både har en stor fleksibilitet og 
ikke minst god kunnskap rundt retail og 
merkevarer, sier Hiorth.

Som markeds- og kategoridirektør for 
Norges største landsdekkende møbel- 
kjede, er han spesielt opptatt av én ting: salg. 

– Vi opplever at kundens mål alltid har 
vært Schjærvens mål – og for oss er det 
viktig at de hjelper oss med effektiv og 
lønnsom reklame som faktisk fungerer. Min 
erfaring er at de er veldig gode på akkurat 
det, forutsatt at de blir involvert i strategi, 
og lærer bedriften å kjenne. 

Utløser handel
Bohus kommer til å satse videre på print i et 
utfordrende mediebilde. 

– Kjøpsprosessen innenfor møbler er ofte 
lengre enn i andre bransjer – det går gjerne 
lang tid fra kunden orienterer seg til ved-
kommende faktisk utløser en handel. Vår 
erfaring er at lengst nede i kjøpstrakten 
er DM fortsatt veldig effektivt for å utløse 
salg. Kundene orienterer seg i mange flere  
kanaler nå enn tidligere, og DM er fortsatt 
en av disse. Det betyr ikke at digitale kanaler 
ikke kan gjøre denne jobben, men vi tror det 

er for tidlig å vri hele den kjøpsutløsende 
markedsføringen til digitale kanaler. Ser vi 
derimot på reklame rettet mot oppmerk-
somhet, innhold, inspirasjon og informasjon, 
vil nok vridningen mot digitale kanaler øke. 
Vi ser imidlertid at våre viktigste informa-
sjonskanaler er egen hjemmeside og butikk. 
Dette er også prioriterte flater fremover.

Vil nå bredt ut
Frekvens og innhold er viktige elementer 
ved bruk av DM, mener Hiorth. 

– Det gjelder å ha frekvens med både DM, 
TV og digitalt. At det skjer et stort skifte i 
mediebruken er unødvendig å diskutere, og 
dette vil også Bohus investere i.

– Er det visse målgrupper Bohus søker 
å nå med kundeavis kontra andre kanaler?

– I utgangspunktet ikke. Vi ønsker å nå 
bredt ut, og da er DM et av flere virkemidler. 
Men det er klart at yngre kunder i større 
grad bruker andre kanaler enn godt voksne. 
Reservasjonsgraden er et annet element. 
Det er stor forskjell på by og land, og totalt 
sett er det vanskeligere å få innpass i post-
kassen. Tidligere var DM synonymt med 
ukens kampanje. Nå består de ukentlige 
kampanjene av flere virkemidler, blant annet 
Facebook og TV. Vi jobber også mye med 
at formspråket i disse kanalene skal henge 
sammen.

Bohus

• Norges største lands- 
dekkende møbelkjede, 
med en omsetning på 
2,3 milliarder kroner. 

• 58 møbelvarehus.
• Markedsandel på  

rundt 20 prosent.

DM

Har fortsatt  
tro på kundeavisen

Fredrik Hiorth i Bohus opplever at dagens mediebilde er utfordrende. 
Behovet for ny rådgivning har ført møbelkjeden inn i et samarbeid 

med Schjærven Reklamebyrå. 

Fredrik Hiorth 
Markeds- og 

kategoridirektør, Bohus

Vil du vite mer?
Kontakt  Morten Bergli
Key Account Manager
Tel: 959 23 795
morten.bergli@bring.com



Gjennom effekttester kan 
man blant annet få svar på i 
hvilken grad folk leser DMen, 
og hvor mye tid de bruker på 
budskapet eller tilbudene.
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Det mener fagsjefen for reklame i Bring, Jon 
Erik Grylling. 

– Det er helt essensielt å bruke tid på  
effekttesting av postreklame. Bare slik kan vi 
kopiere og forbedre elementer i kommende 
kampanjer. 

Gjennom effekttester kan man blant annet 
få svar på om folk husker at de har mottatt 
kampanjen. 

– Ikke minst i hvilken grad folk leser DMen, 
og hvor mye tid de bruker på budskapet eller 
tilbudene. Man kan også få svar på om folk 
legger DMen til side for å lese den senere, og 
i tilfelle hvor lenge de leser. Effekttesten sier 
også noe om hvor mange som har til hensikt 
å respondere på bakgrunn av DMen. 

Hvordan oppfattes du? 
Om kampanjen har gitt tilfredsstillende  
effekt i forhold til tidligere gjennomførte 
kampanjer, kan man også få svar på. 

– Effekt i forhold til konkurrentens kam-
panjer eller mot andre annonsører det er 
aktuelt å sammenligne seg med, kan være 
viktig informasjon. Eller hvorfor kampanjen 
ga ønsket eller uønsket effekt – og om den 
fungerer ulikt mot ulike målgrupper. I tillegg 
kan effekttestene gi klare signaler på hvor-
dan annonsøren oppfattes av forbrukerne. 
Man kan for eksempel få en tilbakemelding 

på hvor stor andel av DMens mottakere 
som vil anbefale din bedrift til andre. 

Fortsett å teste 
Ifølge Grylling bør man fortsette å teste, 
selv om man opplever at alt fungerer. 

– Både forbrukerne og konkurrentene er i 
kontinuerlig bevegelse. For at annonsørene 
skal beholde eller styrke sin posisjon i mar-
kedet, må de utvikle seg minst like raskt og 
være like smarte som konkurrentene. Det 
er lurt å vite hvorfor kampanjene fungerer 
godt i dag; da er man bedre forberedt på å 
utvikle effektive kampanjer for morgenda-
gen. Derfor er det viktig å fortsette å teste 
ut nye hypoteser, selv etter at man mener å 
ha laget den optimale kundeavisen. 

Som ellers i livet bringer nysgjerrighet ny 
kunnskap. 

– Etter å ha gjennomført cirka 1800 tes-
ter i Effektbasen, som utgjør cirka 600 000 
intervjuer, har vi lært veldig mye. Men vi har 
også fått bekreftet at det ikke finnes noen 
fasit.

Vil du vite mer?
Kontakt Jon Erik Grylling
Fagsjef reklame
Tel: 913 75 215
jon.grylling@bring.com

Test for å bli best 
Slag på kassa er viktigere enn noen gang. Så viktig at man er nødt 

til å vite hvorfor enkelte kampanjer gir bedre effekt enn andre. 

TEKST: SONJA EVANG

Jon Erik Grylling 
Fagsjef reklame,  

Bring

INNSIKT
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For tre år siden gikk Carlsen Fritzøe ut av 
Byggmakker og etablerte seg som ny og 
selvstendig byggevarekjede. Bedriften har 
vokst i rekordfart, og markedsundersøkelser 
viser at kjennskapen blant kundene er høy. 
For å forsterke posisjonen ytterligere har de 
blant annet redesignet kundeavisen. 

Vellykket grep
– Logoen ble løftet fra bunn til topp, sam-
tidig som hele designet fikk et ryddigere, 
renere og mer moderne preg. Effekttester 
utført av Bring har vist at dette, i kombina-
sjon med den øvrige markedsmiksen, har 
vært vellykket. Både kjennskapen i marke-
det og omsetningen har økt, sier Marianne 
Bostrøm, markedssjef i Carlsen Fritzøe. 

Kjeden distribuerer i underkant av tretti 
DMer i året. 

Differensiering og tydelig posisjonering 
er viktig i det konkurranseutsatte bygge- 
varemarkedet. 

– Vi skiller oss fra konkurrentene ved at 
vi blant annet formidler lokale håndverkere. 
Dette, i tillegg til gode priser og ekspertråd, 
er det viktig å formidle til kundene gjennom 
DM og annen markedskommunikasjon, sier 
Bostrøm.
For å optimalisere distribusjonen av DM 
er kundeadressene lagt inn i Google Earth 

med fargekoder basert på omsetning, noe 
som gir god effektmåling på kundeavisen. 
Men også andre nøkkelgrep har bidratt til 
økte markedsandeler, hovedsakelig i privat- 
markedet. 

Best breddepresentasjon
– Gjennom slagordet "Gode råd og gode 
priser" kommuniserer vi blant annet at vi 
ikke er dyrere enn andre, selv om vi har 
et bredere tilbud. Konsistent og tydelig 
kommunikasjon har vært avgjørende, sier  
Bostrøm. 

Hun legger til at DM per i dag er den  
flaten som gir best breddepresentasjon av 
sesongaktiviteter og hovedtema. Deler av 
innholdet foresterkes i tillegg på andre fla-
ter, som aktivitetsdager i butikk, bannere, 
annonser og Facebook.

– Vi jobber hele tiden for å styrke kommu-
nikasjonen i alle kanaler. På sikt vil vi redu-
sere noe på DM-frekvensen, men kundeavi-
ser vil fremdeles inngå som en viktig del av 
markedsmiksen vår, sier Bostrøm.

Vil du vite mer?
Kontakt  Morten Bergli
Key Account Manager
Tel: 959 23 795
morten.bergli@bring.com

Traff spikeren på  
hodet med nytt design

Byggevarekjeden Carlsen Fritzøe redesignet kundeavisen for å posisjonere 
seg bedre i markedet. Brings effekttester viser at det har vært vellykket. 

Marianne Bostrøm
markedssjef, 

Carlsen Fritzøe

Carlsen fritzøe

• Norsk, uavhengig 
byggevarekjede med 19 
moderne byggevarehus 
med trelast, byggevarer, 
jernvarer og interiør. 

• Sterk markedsposisjon 
lokalt, med butikker i syv 
fylker på Sør- og Øst-
landet. Hovedkontoret 
ligger i Sandefjord.

• 400 ansatte og en  
samlet kjedeomsetning 
på 1,4 milliarder kroner. 

TEKST: GØRIL EMILIE HELLEN  FOTO: STIAN ANDERSEN

EFFEKTTESTING
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Effekttesting er essensielt for å kunne 
finne ut hvilken verdi kommunikasjonen 
med kundene egentlig har, ifølge Håvard  
Kvinnesland, konseptutvikler i Bring Dialog 
Interaktiv.

– Vi trenger konkrete tall på hvilke akti-
viteter som er effektive – hva vi skal bruke 
mer penger på og ikke. En A/B-test, eller 
multivariattest, gir svaret på hvilken digital 
kanal eller versjon av kommunikasjonen 
som er best, men forteller i mange tilfeller 
ikke om den totale verdien på aktiviteten.

Ideen om kontrollgrupper er enkel. 
– Et tilfeldig utvalg fra kampanjens mar-
kedsføringsliste ekskluderes fra kommuni-
kasjonen. Kontrollgruppens aktivitet måles 
og sammenlignes med aktiviteten i grup-
pen som mottar kommunikasjon. Forskjel-
len gir en god indikasjon på hvor effektiv 
– og ikke minst lønnsom – aktiviteten er. 
Du får konkrete tall på hvordan aktiviteten 
fungerer på kort sikt, og ikke minst om den 
påvirker kundens totalverdi – for eksempel 
kundeforholdets levetid.

 
Skummelt
– Men hvorfor brukes da kontrollgrupper så 
sjelden?

– Det er selvsagt ikke mulig å bruke kon-

trollgrupper i de tilfeller der kommunika-
sjon er påkrevet eller helt nødvendig, som 
bestillingsbekreftelser og lignende. En an-
nen grunn kan være at markedsførere er 
vant med å tenke massekommunikasjon, 
hvor det å velge ut en tilfeldig målgruppe 
i mange tilfeller er praktisk umulig. I tillegg 
oppleves det for mange skummelt ikke å 
sende kommunikasjon til en gruppe kunder, 
av frykt for å tape salg eller lojalitet ved ikke 
å kommunisere. Men uten kontrollgrupper 
kan vi ikke vite om aktiviteten ødelegger 
eller hjelper oss, eller om den koster mer 
enn den smaker. 

 Ved 1:1 digital kommunikasjon er det  
viktig å tenke på følgende:

– Kontrollgruppen må være et helt til-
feldig utvalg. Ønsker man for eksempel å 
teste et e-postprogram, holder det ikke å 
bruke kunder uten e-postaksept som kon-
trollgruppe, fordi dette er en gruppe som 
selv har valgt ikke å få e-post. Dermed opp-
fører de seg per definisjon annerledes enn 
de som har valgt å få e-post.

Vil du vite mer?
Kontakt Håvard Kvinnesland
konseptutvikler, Bring Dialog Interaktiv
Tel: 926 92 076
haavard.kvinnesland@bringdialog.no

Den egentlige verdien
Vil du vite hvilken effekt aktiviteten du nettopp gjennomførte, 

faktisk hadde? Da bør du benytte deg av kontrollgrupper.     

VERDI: Aktiviteten har et hovedmål,  
og med en kontrollgruppe er det lett å 
finne resultatet.

DOMINOEFFEKT: Kommunikasjonen, 
eller mangelen på kommunikasjon, vil  
påvirke kundeforholdet som helhet.  
Derfor er det viktig å måle begge  
gruppene på tvers av alle kanaler.  
Dersom du sender en e-post, kan det 
være at kunden blir inspirert til å handle 
– men velger et annet produkt, eller en 
annen kanal for kjøp.

LOJALITET: Kommunikasjon påvirker 
ikke bare kundeforholdet på kort sikt.  
Det er viktig å vite hvordan kommunika-
sjonen påvirker kundeforholdets levetid.

Dette kan måles

Man trenger ikke store, tunge  
systemer for å bruke en kontrollgruppe. 
Derfor er det en svært billig test som vil 
gi mye viktig informasjon.
Håvard Kvinnesland, konseptutvikler

“ 
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Det er Bring Dialog som tilbyr løsningen  
i samarbeid med det danske selskapet  
Geomatic. 

– Fordelen med Conzoom, som løsningen 
kalles, er at den kan benyttes på tvers av 
landegrensene i Norge, Sverige, Danmark 
og Finland. Det vil derfor utvilsomt være 
en svært attraktiv løsning for kunder som 
opererer i flere av disse landene, sier Erik 
Poppe, analysesjef i Bring Dialog. 

Det danske selskapet får tilgang til Bring 
Dialogs adresser og analysedata, slik at det 
er mulig å hente ut adresser basert på klas-
sifikasjonene som er laget for Norge. 

– Vi er blant de beste i Norge på sel-
seksjonsdata for norske husholdninger 
– og vil stå for data og adresseuttrekk.  
Geomatic står for klassifikasjonen, samt det 
å lage segmenter som fungerer på tvers av 
landegrenser. Segmentene kan brukes til 
målgruppevalg og innsiktsarbeid, både på 
egne kunder og i markedet generelt. 

Data fra andre land
Poppe har store forventninger til løsningen 
som ble lansert i oktober. 

– Vi ønsker å tilby segmenteringsløsnin-
ger for nordiske bedrifter som også opere-
rer i Norge. Samtidig vil det bli lettere for oss 
å betjene norske virksomheter som også 
har kunder i de andre nordiske landene, ved 
hjelp av denne helhetlige løsningen. Det er 
alltid stor etterspørsel etter gode segmen-

teringsløsninger – og vi tilfører nå den nord- 
iske dimensjonen, som jeg regner med vil 
være av stor interesse for nordiske kunder 
som ønsker data fra de andre landene.

Genialt for begge parter
Bakgrunnen for utviklingen av Conzoom var 
at eksterne data og interne kundedata skulle 
spille sammen med kvalitative data.

– Når man kjører disse dataene sammen, 
oppstår en unik form for segmentering – og 
det var nettopp denne kundesegmenterin-
gen vi ønsket å gjøre operasjonell. I tidligere 
segmenteringssystemer har kvalitative data 
ikke kunnet brukes i et CRM-system, for-
teller administrerende direktør i Geomatic, 
Martin Glarvig.

Han syns det er spennende nå å skulle 
bruke løsningen i Norge og andre land.
– Vi som et dansk selskap er ikke spesialister 
på norsk kultur. Vi treffer nordmenn og hø-
rer om nordmenn, men kjenner dem ikke inn 
til hjertet. Derfor er det avgjørende å bygge 
klassifikasjonen sammen med nordmenn 
som forstår norsk forbrukerkultur – og der 
er Bring spesialister. Samarbeidet er med 
andre ord genialt for begge parter.

Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe
Analysesjef
Tel: 950 21 526
erik.poppe@bringdialog.no

SEGMENTERING

TEKST: SONJA EVANG  I ILLUSTRASJON: ANNIKEN RIISER HØLBAKKEN

Nå kunder i hele Norden
Selskaper som vil treffe målgrupper på tvers av landegrensene  
i Norden, kan nå benytte seg av en ny segmenteringsløsning. 

Conzoom 

• En klassifikasjon av forbrukere i alle de nordiske landene
• Et målrettet analyse- og segmenteringsverktøy
• Et grunnlag for optimal segmentering med  

forbedret 360o kundeinnsikt
• Bygget på geodemografi, holdninger, livsstil og adferd

Erik Poppe
 Analysesjef,  
Bring Dialog

Martin Glarvig
 Administrerende direktør, 

Geomatic, 
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Da SR-Bank, som er en del av SpareBank 1, 
lanserte mikrosparing i april 2014, visste 
de at det var et marked for nettopp denne 
måten å spare på. Produktet er rettet mot 
målgruppen 25–35 år.

Over all forventning
– Sparing kan være vondt og vanskelig, 
særlig hvis du har en litt anstrengt økono-
mi. Mikrosparing, derimot, er så å si smerte- 
fri. Hver gang du trekker kortet, sparer du 
et valgfritt beløp til en valgfri sparekonto. 
Slikt blir det sparepenger av på sikt, fortel-
ler kampanjeplanlegger Sven-Erik Bergman 
og medierådgiver og kampanjeanalytiker 
Tomas Høie Vatne i SR-Bank. 

Kampanjen «Spar hver gang du bruker 
kortet» var omfattende og gikk bredt ut, 
blant annet som adressert og uadressert 
DM i postkassen, e-post, annonser på tv, 
web-tv, kino, nett og mobil – i tillegg til 
Google-søk, informasjon på egne hjemme-
sider og Facebook. 

– Kampanjen var bredt anlagt, blant annet 
for å synliggjøre at SpareBank 1 har gode 
sparetilbud og er en fremtidsrettet bank 
som tar vare på kundene, poengterer Vatne.
Kampanjen overgikk all forventning. Resul-
tatet ble rundt 10 000 nye mikrosparere for 
SR-Bank og tydelig posisjonering i mar-

kedet for mikrosparing. Effekttesten som 
Bring utførte i etterkant, ga et godt bilde av 
responsen på DMene. 

Styrket kundelojalitet
– Bransjen er generelt opptatt av nye di-
gitale løsninger, og flere mener at DM er 
avleggs. For oss ga det desto større grunn 
til å få testet og dokumentert effekten, sier  
Bergman – og viser til at effekttesten be-
kreftet at DM-utsendelsene genererte 
mange nye mikrosparekunder. Én av tre 
som mottok DM i postkassen, svarte at de 
hadde sett informasjonen. Av disse hadde 
85 prosent også lest DMen. Tilsvarende for 
eDM var at halvparten hadde sett e-posten, 
hvorav 28 prosent ble lest. 

– Hovedkonklusjonen er at utsendelse av 
DM åpenbart hadde god effekt. Også nå, 
19 måneder etter kampanjen, ser vi en po-
sitiv langtidseffekt i form av at færre kunder 
bytter bank. Kundelojaliteten er med an-
dre ord styrket ut over denne kampanjen,  
konkluderer Vatne og Bergman. 

Vil du vite mer?
Kontakt Per Jarle Yksnøy
Key Account Manager
Tel: 905 14 921
per.yksnoy@bring.com

TEKST: GØRIL HELLEN   FOTO: HÅVARD JØRSTAD

KUNDEREKRUTTERING

Populært med  
smertefri sparing

Nærmere 10 000 kunder takket ja til SR-Banks mikrosparing- 
kampanje. Brings effekttester i etterkant ga nyttig innsikt i responsen.

Sven-Erik Bergmann
Medierådgiver 

Tomas Høie Vatne
Medierådgiver og 

kampanjeanalytiker 

SR-Bank

• SR-Bank er en del av SpareBank 1-alliansen.
• Som tredje norske bank lanserte de i 2014 mikrosparing, rettet mot målgruppen 25–35 år.
• I forbindelse med kampanjen ble det blant annet sendt ut 70 000 uadresserte og 10 400 adresserte DMer.
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– Carats oppgave er å skape økt verdi for 
sine kunder. Vi gir store datamengder et an-
sikt som det både er lettere å forholde seg til 
og ta konkrete beslutninger på, sier Thomas 
Horn, Head of CRM hos mediebyrået Carat.  

Kundeavisen er viktig for å øke lokal kon-
kurransekraft, men mange «teppebomber» 
sine nærområder på en enkel, men lite kost-
nadseffektiv måte. Carat vil optimalisere  
effekten av kundeavisen for sine kunder, og 
har utviklet et verktøy for å sikte distribusjo-
nen inn mot de relevante mottakerne.

Mange datakilder
I Carats optimaliseringsverktøy brukes  
kundedata fra kundeklubber o.l. sammen 
med Postens budruter, for å kartlegge 
kunder i kjedebutikkers nærområde. Det-
te kombineres med Carats internasjonale  
brukerundersøkelse for kjøpte, betalte 
og egne medier. Det gjør det lettere å nå  
relevante målgrupper med budskapet – til 
lavere budsjett.

– For å oppnå riktig relevans benyttes en 
rekke datakilder  –  som mediekanaldekning 
totalt sett eller befolkningsgrunnlag – alt 
knyttet opp mot CRM-data. Ofte er dette 
datakilder som det er vanskelig å sammen-
ligne hver for seg. Ved å bruke vår metodikk 
og geografi-basert software blir det enkle-
re å visualisere de ulike datastrømmene og 
innvirkningene de har på medievalgene 
som må tas, sier Horn.

CRM-dataene som benyttes, er blant an-

net knyttet til omsetning, produktkategorier 
og antall kjøp, samt geo-tags – som adresse 
eller kommune.  

– Det gir oss muligheten til å få innsikt og 
vise hvordan CRM-dataene står i forhold til 
distribusjon og medievalg tatt i dag. Hvor er 
det kundene faktisk bor, og hvordan kan vi 
optimalisere dekningen best? Vi kan også 
bruke det til å evaluere andre mediekanaler 
mot hverandre, hvor det er best å etablere 
butikker, og andre utfordringer der bruk 
av geografiske data kan gi innsikten man 
søker.

Øker treffsikkerheten
Horn trekker frem et case hvor Carat sam-
menlignet kundeavisdekning via Bring mot 
printannonsering via avis.

– Vi så her at Bring var bedre på dekning 
i områdene de viktigste kundene bodde. 
Et uttak var å optimalisere distribusjon til 
kunder med medium/høyt kjøpspotensial. 
I områder med lavt potensial ble distribu-
sjonen flyttet til et område med høyere 
potensial. Resultatet viste at vi i området vi 
analyserte, sparte over to millioner kroner i 
en gitt periode, samtidig som omsetningen 
økte i butikkene.

Horn mener at mange kan ha mye å hen-
te av smartere distribusjon av kundeaviser.

– I Carat jobber vi med å knytte kunde- 
avis og alle andre medievalg opp mot hver-
andre, så kunden kan ta et så objektivt og 
riktig valg som mulig.

Stiller siktet  
for optimal dekning

Med sitt eget CRM-verktøy gjør Carat kundeavisen mer treffsikker.

TEKST:  HÅVARD JØRSTAD  FOTO: COLOURBOX.COM

SMART SELEKSJON

Thomas Horn
 CRM-ansvarlig,  

Carat Norge

Carat 

• Et av landets ledende 
mediebyråer

• Representert i over 
130 land, med ca. 
6500 ansatte på 
verdensbasis

• Carat.no

Vil du vite mer?
Kontakt Thomas Horn
CRM-ansvarlig, Carat Norge
Tel: 934 28 759
thomas.horn@carat.com

Carat vil optimalisere effekten av kundeavisen for 
sine kunder, og har utviklet et verktøy for å sikte 
distribusjonen inn mot de relevante mottakerne. 
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Treff riktig  
livsfase

Småbarnsfamilie eller middeladrende enslig? Ved 
hjelp av livsfaseklassifisering kan du kommunisere 

mer relevant med kundene dine. 

– Livsfasene er perfekte for å gi enkel 
og hurtig segmentering, som er intui- 
tivt lett å forstå. Du får mulighet til å 
kommunisere mer relevant, på motta-
kerens premisser. Livsfasene kan styre 
hvordan du bør kommunisere med kun-
dene – som hva slags tekst og bilder du 
bør bruke for at mottaker skal kjenne 
seg igjen, sier Erik Poppe, analysesjef i 
Bring Dialog. 

Bring Dialog har gjennom såkalt  
prediktiv analyse klassifisert norske 
husholdninger i 10 livsfaser: 
• Ungdom/student 
• singel 
• par uten barn 
• småbarnsfamilie 
• etablert barnefamilie 
• enslig forsørger 
• middelaldrende par 

• middelaldrende enslig 
• senior par
• senior enslig 

Endringer i livsfaser er en viktig indika-
tor på endrede behov og endret for-
bruksmønster. Når man for eksempel 
får barn og stifter familie, vil man endre 
livsstil og etablere nye vaner. 

 – Mange produkter og tjenester er 
tilpasset de enkelte livsfasene. En klas-
sifisering av livsfaser kan derfor være til 
god hjelp i segmentering og utarbeidel-
se av relevant markedskommunikasjon, 
påpeker Poppe. 
 
Vil du vite mer?
Kontakt Erik Poppe
Analysesjef
Tel: 950 21 526
erik.poppe@bringdialog.no

26. – 27. januar
Kurs: Markedsføring i sosiale medier
Sted: Campus Vulkan, Oslo 
Arrangør: Westerdals Kompetanse
Påmelding: westerdalskompetanse.no

2. februar
Prisutdeling: ANFO Effekt
Sted: Latter, Oslo
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

11. februar
Prisutdeling: Max Marketing Mix
Sted: Rockefeller, Oslo
Arrangør: NORDMA
Påmelding: nordma.no

18. februar
Seminar: Effektdagen
Sted: Oslo, se anfo.no
Arrangør: ANFO
Påmelding: anfo.no

4. mars
Prisutdeling: Gullblyanten
Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: gullblyanten.no

14. april (foreløpig)
Konferanse: Den Store Retaildagen
Sted: Oslo, se kreativtforum.no
Arrangør: Kreativt Forum
Påmelding: kreativtforum.no

TEKST: SIGNE STEINNES ILLUSTRASJON: ANNIKEN RIISER HØLBAKKEN

Førjulstiden er høysesong i Posten og Bring. For at alle skal få  
juleposten i tide, bør du sende julepost og julepakker før 16. desember. 
Det er egne frister for pakke-, gods- og ekspressendinger (både  
innenlands og utenlands).  

Vil du vite mer? Se bring.no/julefrister

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

Neste utgave kommer våren 2016

Nye postadresser fra 1. oktober
1. oktober hvert år får flere tusen husstander og bedrifter nye postnummer eller 
nytt poststedsnavn. Det kan være smart å kjøre en adressevask på kunderegisteret 
ditt i forbindelse med de årlige endringene. I en adressevask kobler vi kunderegis-
teret ditt opp mot våre oppdaterte registre. 

Vil du vite mer? Se bring.no/adresseoppdatering

Planlegg juleposten

Livsfaseklassifisering 

• Gjennom prediktiv analyse har Bring Dialog klassifisert norske husholdninger i 10 livsfaser. 
•   Segmenteringen er ikke faktabasert, men angir en sannsynlig livsfase, basert på en kombinasjon av mange variabler. 
•   Livsfasene er egnet til å kombineres med andre seleksjonsvariabler, eller inngå i prediktiv analyse eller scoringer.

INSPIRASJON

Hva skjer?



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

Vil du treffe de som handler mye?
Barnefamilier bruker mye penger i de store forbrukskategoriene. Dette er den målgruppen du når best 
med DM i postkassen. Trenger du en effektiv salgsdriver, ta med DM i mediemiksen.

Postkassen er Norges fjerde største reklamekanal, og gir en leserdekning blant 
barnefamilier på over 67 prosent.

Kontakt oss på telefon 04045 eller på bring.no, så hjelper vi deg.

Kilde:  TNS Gallup – MMU2014


