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Adresserede forsendelser
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UDFORDRING
At fi nde en vej til aktivering af emner til Alka 
Forsikrings callcenter på et produktområde, 
der generelt betragtes som lavinteresse.

MÅLGRUPPE 
Eksisterende kunder med mindst en police 
hos Alka, aldersspredning fra 25 til 69 år. I alt 
ca. 21.000 kunder skulle nås via direct mail - 
heraf 52 % kvinder for hvem bilforsikring er 
særlig lavinteresse.

KAMPAGNENS MÅL 
Ud fra erfaringer med andre DM aktiviteter 
blev det overordnede benchmark ambitiøst 
sat til, at 1,5 % af DM modtagerne skulle 
aktiveres til køb.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Bilforsikringen er for mange den dyreste 

forsikring i budgettet, og ifølge prissam-
menligninger på bilforsikringer kan syv ud 
af ti spare penge ved at vælge Alka. Derfor 
kunne Alka tale troværdigt til eksisterende 
kunder med løftet: ”Er Alka dyrere end dit 
nuværende selskab, får du en gratis bilvask”. 
Et klart statement, der skabte troværdighed 
om indholdet i tilbuddet.

Direct kampagnen støttede op om en tv-
kampagne med det formål at generere kryds-
salg på bilforsikring. Tilbuddet var attraktivt, 
og kommunikationen klart fokuseret på bil, 
besparelser og bilvask – da bilvask jo hænger 
lige så naturligt sammen med det at være bil-
ejer, som forsikring gør. Løftet skabte en høj 
responsrate, samtidig med at kampagnens 
kostpris blev holdt på et minimum.
 
For at bekræfte eksisterende kunder i valget 
af Alka,- også som leverandør af bilforsikring, 
gjorde man samtidig opmærksom på den 
service, Alka tilbyder omkring månedlig beta-
ling. Servicen betyder, at kunden kan undgå 

at betale hele årspræmien på en gang – men 
måned for måned via Betalingsservice uden 
gebyrer. Ligeledes blev der henvist til en ny 
online-beregner på alka.dk, hvor kunden selv 
kunne tjekke priser.

Alka gør det enkelt – blev således demonstre-
ret både i form og tilbud.

RESULTAT
Hele 79 % af respondenterne endte med at 
tegne en bilforsikring. Samlet set har direct 
mailen resulteret i en ROI på ca. 7.

ALKA FORSIKRING 
BILLIGERE BILFORSIKRING ELLER GRATIS BILVASK 
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