
EXPLORATION 

Vi skrev til beslutningstagere i 21 lande og 
inviterede dem til dialog om deres udfor-
dringer. Det skete i form af et fyldigt survey. 

  

Survey 
For at sikre maksimal trovær-
dighed valgte vi at engagere 
det internationalt anerkendte 
analyseinstitut ARC til at ud-
forme indholdet i  surveyet.
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MEDIER
Adresserede forsendelser
E-mail
Telemarketing
Annoncering

UDFORDRING
At trænge afgørende igennem til en konser-
vativ mineindustri med løsninger inden for 
automatiserings- og kontrolsystemer – med 
et brand, der stort set kun er kendt i cement-
industrien.

MÅLGRUPPE 
Nøglepersoner i mineindustrien, fortrinsvis i 
Australien, Canada, Sydamerika, Sydafrika og 
USA – i alt 1.430 personer i 21 lande.

KAMPAGNENS MÅL 
At få flere potentielle kunder til at forstå for-
delene ved automatiseringsløsninger og aner-
kende FLSmidth som en seriøs leverandør. 
At gøde jorden for fremtidigt salg, at opnå 
involvering i dialog med 5 % af målgruppen.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Ved at anerkende målgruppens forbehold 
og fokusere på de udfordringer, de stod over 
for, skabte FLSmidth grundlag for dialog med 
beslutningstagerne i mineindustrien.
På basis af en omfattende research, bad 
man først beslutningstagere i 21 lande om 
at deltage i en grundig undersøgelse. Løftet 
til deltagerne var individuel feedback i form 
af en rapport, der benchmarkede dem mod 
resten af den internationale mineindustri. I 
rapporteringsfasen blev der identificeret fire 
hovedsegmenter af potentielle kunder med 
forskellige behov.

Resultatet blev ikke en lang række produkt-
brochurer og tekniske løsblade, men en kom-
plet vejledning i, hvordan mineselskaberne 
kan arbejde med automatisering – og hvilken 
rolle FLSmidth kan spille. Indholdet blev 
versioneret til de fire hovedsegmenter.

Low potential leads blev ringet op af den 

lokale FLSmidth repræsentant med henblik 
på et møde. High potential leads modtog en 
fysisk direct mail med et tilbud om en gratis 
tilbundsgående analyse af automatisering. 
Brevet var vedlagt en lille GPS-logger, som 
ved pc-tilslutning startede en kort flashfilm, 
trackede modtagerens mine og gentog bud-
skabet: Find Your Hidden Treasure. 

RESULTAT
Ud af 1.422 modtagere deltog 107 i en 
survey, som har dannet basis for en helt ny 
forretningsstrategi. Ud af 41 identificerede 
High Potential Leads har 34 fået foretaget 
gratis analyse, og otte har modtaget tilbud. 
ROI baseret på faktisk salg: 3,5. ROI baseret 
på forventet salg: 9,3.
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