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CVR-nr. 55542228
Realdania er en forening

Vil du ha’ et spændende nyhedsbrev om alt det, du er med til at støtte? 

Det er ikke sikkert, du er klar over, at du er medlem af Realdania – én af 
Danmarks største fi lantropiske virksomheder. Normalt skriver vi nemlig kun 
til dig hvert fjerde år, når vi inviterer til valgmøde i dit område. 

Som medlem er du indirekte med til at støtte de mange spændende 
projekter, der bliver til noget takket være en økonomisk håndsrækning fra 
Realdania. Så måske har du lyst til at høre fra os lidt oftere og følge med 
i de projekter, vi sammen støtter. Derfor har vi skabt “Mit Realdania” – et 
elektronisk nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig allerede i dag.    
 
Få nyheder udvalgt efter det, der interesserer dig mest.
Nyhedsbrevet kommer til din indbakke cirka en gang om måneden, så du 
nemt kan følge med i Realdanias projekter – både nær dig og i resten af 
Danmark. Vi kalder nyhedsbrevet for “Mit Realdania”, fordi du kan vælge 
at få nyt om præcis de emner, du brænder mest for. Vi har vedlagt en lille 
folder, hvor du kan læse mere om nyhedsbrevet.  

Tilmeld dig nu på mitrealdania.dk – og se straks, 
om du har vundet 2 særbilletter til Louisiana. 
Log på med dit medlemsnummer, som står øverst på 
dette brev over dit navn. Vi har på forhånd udtrukket 
50 vindere, og måske er du én af dem. Vinderne får 
2 billetter til særarrangement med besøg, buffet og 
rundvisning på Louisiana (værdi ca. 500 kr.).
Så skynd dig ind på mitrealdania.dk og se, om dit 
medlemsnummer er udtrukket.

PS:   Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet med svarkortet nederst i 
 dette brev.   

Med venlig hilsen

Flemming Borreskov
Adm. direktør

Realdania - hvem er vi?
Mange forbinder os stadig med lån og realkredit, men faktisk har vi siden 2000 kun arbejdet med 
fi lantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det, vi med en samlet betegnelse kalder 
det byggede miljø. det betyder, at vi støtter og investerer i initiativer og projekter, der er med til 
at skabe livskvalitet og gøre danmark lidt bedre for os alle sammen. også for dig. 

E-mail 

Skriv din e-Mail 
og Sæt krydS:

Send svarkortet i vedlagte kuvert
træk svarkortet af, og send det til os i vedlagte kuvert. Portoen er betalt. du kan 
også tilmelde dig på mitrealdania.dk og straks se, om du har vundet 2 særbilletter 
til louisana. log på med dit medlemsnummer, der står over dit navn. 

Ja, jeg er indforstået med, at realdania registrerer og bruger mine oplysninger 
til at kunne give mig informationer via e-mail om nyheder, projekter og relevante 
medlemsfordele, som relaterer sig til de valgte interesseområder eksempelvis i form 
af tilbud om rabatter f.eks. på bøger og lignende produkter eller om deltagelse i 
foredrag, rundvisninger eller lignende arrangementer, fra Realdania koncernen og 
samarbejdspartnere.

Vend

[ MIT REALDANIA ]

Tilmeld dig nu på
mitrealdania.dk
og se straks, om du 
er udtrukket som 
vinder af 2 særbilletter 
til Louisiana.

DU KAN OGSÅ 
BRUGE SVARKORTET

<Dato>

<Kære Navn Navnesen>

<Medlemsnummer>
<Navn Navnesen>
<Den og den vej XX>
<Postnr.> <By>

<Medlemsnummer>
<Navn Navnesen>
<Den og den vej XX>
<Postnr.> <By>

SvarkOrt
HvaD intereSSerer Dig?
marker med et kryds nedenfor, hvad du er interesseret i at følge med i:
(Sæt gerne flere kryds)

  mit OmråDe 

  BOligen 

  Byen 

  Det levenDe Byggeri 

  liv i gamle HuSe 

er du også interesseret i et eller flere af vores særlige indsatsområder? 

  SunDHeD Og fælleSSkaB 

  miljø Og klima 

  fOrStaDen 

  yDerOmråDerne 

Om
rå

de
 9

RD_Omr9_Brev_med_svarkort_1.indd   2 9/5/12   9:46 AM

Tilmeld dig nu på

og se straks, om du 
er udtrukket som 
vinder af 2 særbilletter 

og se straks, om du 

vinder af 2 særbilletter 

RD_Omr9_Brochure_Mini_3.indd   2 9/5/12   9:48 AM

DER ER så MEgET, vI gERNE 
vIL foRTæLLE

Siden 2000 har Realdania bidraget til mere end 1.600 projekter, der alle er med til at skabe 
livskvalitet i det byggede miljø til gavn for alle. Demokrati og åbenhed er nøgleord for os, og 
fordi du er medlem af Realdania, vil vi gerne fortælle dig endnu mere om vores filantropiske 
arbejde. Også helt nede på projektniveau og helt tæt på dig. Hvilke projekter arbejder vi med 
i dit område? Er der nogle af vores indsatser inden for f.eks. de sociale eller miljømæssige 
områder, som har din særlige interesse? 

Med Mit Realdania får du et nyhedsbrev, så du kan følge med i det, der interesserer dig.  
Se nogle eksempler på projekter på næste side, og se hvilke områder, du kan vælge at høre 
mere om sidst i folderen. Jeg håber, det er lykkedes at vække din nysgerrighed allerede.

flemming borreskov
Adm. direktør, Realdania
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DER ER så MEgET
vIL foRTæRTæRT LLE

[ MIT REALDANIA ] 

få MERE uD Af DIT MEDLEMskAb
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E realdania@realdania.dk

W www.realdania.dk

Vil du ha’ et spændende nyhedsbrev om alt det, du er med til at støtte? 

SÆRTILBUD TIL VORES MEDLEMMER:

TILMELD DIg nyhEDSBREV

Psssst..! 
- TILMELD DIg nU PÅ MITREALDAnIA.DK

Og SE STRAKS OM DU hAR VUnDET

2 SÆRBILLETTER TIL LOUISIAnA

[ MIT REALDAnIA ]

Realdania

Jarmers Plads 2

1551 København V
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Realdania

+ + + 23640  + + +

0893 Sjælland USF B 

Sendes ufrankeret
Realdania
betaler portoen

Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V
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[ MIT REALDANIA ] 
FÅ MERE UD AF DIT MEDLEMSKAB

Individualiseret mailTilmeld dig på mitrealdania.dkPersonligt brev med incentive

70 % af de medlemmer, 

der er aktiveret via Mit Realdania, 

har aldrig tidligere responderet 

på valgmøde udsendelser.
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Adresserede forsendelser
E-mail

UDFORDRING
At få Realdanias passive medlemmer – fra det 
tidligere Realkredit Danmark – til at involvere 
sig i foreningens arbejde og udvikle sig til 
aktive ambassadører, der deltager på valg-
møder. At styrke kendskabet og relationen til 
Realdania.

MÅLGRUPPE
Realdanias medlemmer  er boligejere og ofte 
lidt oppe i årene. En mindre del er børne-
familier.  

KAMPAGNENS MÅL
At øge målgruppens kendskab til Realdania 
og udvikle nye kontaktpunkter. At få permis-
sions og etablere en kosteffektiv kanal til 
løbende dialog. Samt at aktivere passive 
medlemmer til at deltage i valgmøder.  

MARKETING/KREATIV STRATEGI
Realdania blev skabt, da Foreningen Realdan-
mark solgte Realkredit Danmark fra. De er en 
velgørende forening med medlemsdemokrati, 
der støtter forskellige byggeprojekter rundt 
om i Danmark (bl.a. Den Blå Planet). Medlem-
merne er de tidligere realkreditlånere, hvoraf 
de fleste var passive og manglede kendskab 
til Realdania. Eneste kommunikationskanal 
var et brev hvert 4. år. På grund af medlems-
demokratiet var det vigtigt at få aktiveret de 
passive medlemmer til at deltage i valgmøder.
  
Strategien blev derfor at udvikle og etablere 
”Mit Realdania” – en ny kommunikations- og 
dialogplatform via e-mail, hvor medlemmerne 
løbende kunne involveres – mere og på en 
billigere måde. Her ville de få relevant og 
personligt indhold, som kunne give dem lyst 
til at involvere sig mere.
 
Medlemmernes e-mailpermissions var essen-
tielle. For at nå frem til den mest effektive 
måde at få disse, blev der gennemført en 
”testrejse”, hvor direct mailen løbende blev 

forbedret. Målet var at finde den form, der 
kunne få flest til at tilmelde sig Mit Realdania.

Det interessante ved Realdania er den gode 
historie om alle de spændende projekter, de 
støtter. Den kreative strategi var derfor at 
skabe distance til den gængse kommunika-
tion om valgmødeprocedurer. I stedet skulle 
budskaberne fra Mit Realdania dukke op 
flere gange i løbet af året i medlemmernes 
mailboks med et nyt og frisk look og et 
mere spændende, relevant og nærværende 
indhold. 

RESULTAT
Fra 0,8 % til 12 % respons på DM. Permissi-
ons = 14 % over mål. 70 % af Mit Realdania-
tilmeldte var tidligere passive medlemmer, der 
ikke responderede på valgmødeinvitationer. 
Deltagelsen ved valgmøder er samtidig steget 
med op til 75 %. (Valgmødedeltagelse i 2012 
mod indeksår 2008 i samme valgområder).
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Realdania
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