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Har du en veninde, der ville klæde Silkeborg, 

men desværre bor langt væk i en anden kommune?

Så hjælper vi dig gerne med at lokke hende hertil.

Kom ind på Torvet i Silkeborg på lørdag mellem 

kl. 10-14, her står vi klar til at sende “� yttekasser” 

til dine veninder – helt gratis.

Kasserne er fyldt med inspiration, goodies, gave-

Send hende en gratis � yttekasse fyldt med goodies

og gavekort til fælles oplevelser i hele Silkeborg

Vi har et begrænset 
antal fl yttekasser – og bare 
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så det er med at komme så det er med at komme så det er med at komme så det er med at komme så det er med at komme så det er med at komme så det er med at komme 

først til mølle!først til mølle!først til mølle!først til mølle!

Silkeborg kalder er et ublu forsøg på at få � ere til at � ytte til Silkeborg Kommune. 

Vi tager udgangspunkt i kvinderne og bruger alle midler (veninder, facebook, 

uimodståelige tilbud og områdets naturlige charme) på at lokke jer og 

jeres familier på besøg, så I kan fornemme, hvor rart det er at bo her.

Borgmesteren deltager på stand
en, 

 torvet Silkeborg, d. 19. ma jBorgmesteren deltager på stand
en, 

 Silkeborg piger udfylder postkort for at sende en fl yttekasse til                en go’ veninde...

Stand til Late Night i Silkeborg

Flyt din veninde til

Skynd dig 
– det er gratis!– det er gratis!– det er gratis!
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Flyt tilSilkeborgSilkeborg er skøn, men hvor ville det være dejligt,

hvis du også boede her. Få en gratis fl yttekasse

fyldt med goodies og gavekort til oplevelser

i Silkeborg – det fl ytter dig...
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Flyt din veninde tilSilkeborgSilkeborg er skøn, men hvor ville det

være dejligt, hvis din veninde også boede her.

Send hende en gratis fl yttekasse fyldt med

goodies og gavekort til fælles oplevelser
– det fl ytter hende!
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Flyt din veninde til
Silkeborg

Silkeborg er skøn, men hvor ville det være dejligt, hvis din veninde også boede her. Udfyld kortet, så sender vi hende en gratis fl yttekasse fyldt med goodies og gavekort til fælles oplevelser – det fl ytter hende!
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Silkeborg er skøn, men hvor ville det 

Silkeborg er skøn, men hvor ville det 

Silkeborg er skøn, men hvor ville det være dejligt, hvis din veninde også boede her. Udfyld kortet, så sender vi hende en gratis fl yttekasse fyldt med goodies og gavekort til fælles oplevelser – det fl ytter hende!

Silkeborg har alt – næsten
Har du også en god veninde, der ville klæde Silkeborg, 

men desværre bor langt væk i en anden kommune? 
Vil vil gerne hjælpe dig med at lokke hende til Silkeborg. 

Gå ind på facebook.com/silkeborgkalder og send hende en gratis 
“� yttekasse” fyldt med prøver på lidt af alt det, som området 
byder på. Der er både fribilletter, smagsprøver, gavekort og 
masser af inspiration til en fælles hyggedag i hele Silkeborg.

 

Send gratis fra
facebook.com/silkeborgkalder

(Skynd dig! Der er kun 1000 � yttekasser)

Silkeborg kalder er et ublu forsøg på at få � ere til at � ytte til Silkeborg Kommune. 
Vi tager udgangspunkt i kvinderne og bruger alle midler (veninder, facebook, 

uimodståelige tilbud og områdets naturlige charme) på at lokke dem og deres familier 
på besøg i Silkeborg, så de kan fornemme, hvor rart det er at bo her. Br
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Kasserne er fyldt med inspiration, goodies, gave-

kort og rabatkuponer, som I kan bruge sammen

på en fælles hyggedag i hele Silkeborg. 

Annoncer, 
torve event, 
plakater og 
postkort

Flyttekasse 
fyldt med 
goodies og 
gode tilbud

Facebook:
Send din 

veninde en 
fl yttekasse

Facebook:
Vind en 

luksusweekend 
i Silkeborg

+          Annoncer

+          Annoncer

Stand til Late Night i Silkeborg
Messestand på boligmesse i en 

  af nabo kommunerne

Stand til Late Night i Silkeborg

+          Annoncer

Stand på 
boligmesser 
og annoncer

Silkeborg kalder er et ublu forsøg på at få � ere til at � ytte til Silkeborg Kommune. 
Vi tager udgangspunkt i kvinderne og bruger alle midler (veninder, facebook, 

uimodståelige tilbud og områdets naturlige charme) på at lokke jer og 
jeres familier på besøg, så I kan fornemme, hvor rart det er at bo her.



MEDIER
Adresserede forsendelser
Annoncering
Sociale medier 
Bannerannoncering/betalt search

UDFORDRING
At gennemføre en kampagne, som ikke bare 
var en ”kommunal annoncering”, men som 
involverede borgerne og lokale virksomheder 
på en anderledes måde.

MÅLGRUPPE 
8.000 kvinder fra lokalområdet, i alderen 
20-40 år samt deres 8.000 udenbysveninder. 

KAMPAGNENS MÅL 
At få 1.000 lokale kvinder i Silkeborg til at sende 
deres udenbysveninde en fl yttekasse med 
smagsprøver og eksempler på Silkeborgs kva-
liteter – og placere Silkeborg top of mind, når 
veninderne og deres familie gik i fl yttetanker.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Silkeborg har oplevet et faldende antal 
tilfl yttere, og det blev besluttet at iværksætte 

en indsats. Indsigten var, at alle kvinder i 
Silkeborg formentlig har en veninde, de ville 
ønske også boede der. Kampagnen blev 
derfor målrettet kvinder i alderen 25-40 år 
bosiddende 45 minutters kørsel fra Silkeborg. 
Strategien var at rekruttere 8.000 lokale 
kvinder i målgruppen som afsendere for den 
ultimative direct mail. Veninde til veninde – 
uden alt det kommunale.
 
Rekrutteringen skete via annoncer, go-cards, 
Facebook-annoncering samt en række events 
og blev underbygget af PR og en relativ mas-
siv dækning på TV2 Østjylland. Kampagnen 
”Silkeborg Kalder” blev bygget op omkring 
en silkeborgpige, som savnede sin veninde og 
derfor tog hende med rundt – symboliseret 
med en smilende fl yttekasse.
 
En direct mail, som blev sendt til veninderne, 
bestod af en lille fl yttekasse med alt godt fra 
Silkeborg – lige fra en lokalt produceret sut 
med teksten ”Silkeborg kalder også på mig”, 
til lokale specialiteter og masser af tilbud til 
”dig og din veninde”. Og på kampagnesiden 
på Facebook kunne dialogen om at fl ytte 

til Silkeborg fortsætte – understøttet af nye 
tilbud, konkurrencer og især alle de gode råd, 
tips og ideer fra brugerne.

I sensommeren fl yttede kampagnen ud af 
Silkeborg, og der blev lavet events på messer 
i omliggende byer, ligesom det blev gjort 
muligt for interesserede fra andre byer selv at 
bestille en kasse og i øvrigt få en masse nye 
venner på Facebook.

RESULTAT
2.000 kasser blev sendt ud til potentielle 
tilfl yttere i målgruppen, hvorefter der blev 
stoppet for yderligere udsendelser. Der blev 
skabt dialog mellem 1.200 Facebook-brugere, 
500 fl yttekasser blev rekvireret direkte af de 
udenbys piger. Silkeborg fi k et plus på 18 tilfl yt-
tere i 2012, og kampagnen fortsætter i 2013.
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OPMÆRKSOMHEDSSKABEREN

DOMMERBEGRUNDELSE
Silkeborg Kommunes kampagne er så god, at den ikke blot rager op som et eksempel til efterfølgelse, den er oven i købet en værdig vinder af en 
af direct marketing-branchens fi neste priser.  Det her er ikke set før. Indsigten om, hvad der kan få folk til at fl ytte, bruges på en meget fi n måde, 
som også involverer kommunens egne borgere. At gøre dem til ambassadører er ikke bare godt tænkt – måden, det gøres på, er faktisk en geni-
streg. Strategisk er man gået grundigt til værks – og så er det godt eksekveret med grafi k og tekst i høj klasse. Silkeborg Kalder er en kampagne, 
der holder, hvad den lover. Man får vist hele paletten af Silkeborg – og Aarhus og Herning får kamp til stregen. Til lykke til vinderne i kategorien 
Opmærksomhedsskaberen: Silkeborg Kommune og Brandstifter.
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