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Sådan vinder du for
5.000 kr. 
benzin

Sådan vinder du for
5.000 kr. 
benzin

Ring 70 11 60 22

Hør mere om bilfor-
sikring og om at være 
kunde hos os

Gør det før 2. juli 2012 
Så er du med i lodtrækningen

om benzin for 5.000 kr. 

Du kan også sende svarkortet.  

Så ringer vi til dig. 

<Fornavn Efternavn>

<Adresse 00>

<1234 By>

Telefon 70 11 60 22
Telefontid Man-fre kl. 8.00-18.00

E-mail tryg@tryg.dk
 

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup 
70 11 20 20 | www.tryg.dk 

Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666 
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Giv din bilforsikring et service-eftersyn  
- og vind for 5.000 kr. benzin
Hvor godt kender du din bilforsikring? Ved du fx om prisen stiger som 
følge af en skade? Kender du ikke svaret, bør du give din bilforsikring 
– og måske også dine andre forsikringer – et service-eftersyn. 
  
Stiger din bilforsikring som følge af en skade?

Har du en bilforsikring hos os, stiger prisen ikke som følge af en 
skade. Det er blot én af de fordele, der gør dig tryg på vejen med os.  

•	Ingen prisstigning som følge af en skade. 

•	Tryg	Vejhjælp	er	med	i	prisen,	hvis	du	samler	flere	forsikringer.	Så	
sparer du et eventuelt vejhjælpsabonnement. 

•	Du betaler kun for det antal km, du kører.

•	15 % rabat på bilforsikringen og 10 % på indboforsikringen, hvis du 
har begge forsikringer hos os.

•	Du kan ringe til Trygs egen alarmcentral døgnet rundt, året rundt, 
hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp. Uanset hvor i verden du er. 
Fx på ferien, men også hvis sommeren byder på skybrud igen i år.

Brug tjeklisten til et service-eftersyn af din bilforsikring – og få lidt 
mere information om at være kunde hos os. Det er helt enkelt at 
skifte til os. Vi sørger for alt det praktiske.

Ring til os nu på 70 11 60 22 og hør mere.

Venlig hilsen 

Bjarte Lyssand
Kundeservicedirektør 

PS  Ring på 70 11 60 22 inden 2. juli 2012 og hør mere om  
bilforsikring og om at være kunde hos os. Eller send  
svarkortet, så ringer vi til dig. Så er du med i  
lodtrækningen om benzin for 5.000 kr. 
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<Dato 2012>

Stiger prisen på din  
bilforsikring som følge af en skade? 

Giv din bilforsikring  
et service-eftersyn 

og vind for 5.000  
kroner benzin 

Ring og hør mere om bilforsikring 
og om at være kunde hos os 

Ring nu på 

70 11 60 22 

Ring nu eller inden  
2. juli 2012 og vind

benzin for 
5.000 kr. 

Alle, der ringer til os på 70 11 60 22, eller sender svarkortet 
inden den 2. juli 2012, er med i lodtrækningen om brændstof 
for 5.000 kr. hos et benzinselskab efter eget valg. Vinderen 
får direkte besked. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 

Ring nu eller inden 
2. juli 2012 og vind

benzin for 
5.000 kr.

Brug tjeklisten og se, om vores løsning giver flere fordele og mere tryghed på 
vejen. Du kan også se lidt om, hvad du får som kunde hos os. Ring til os på 
70 11 60 22, hvis du vil høre mere om bilforsikring – eller vil have et tilbud på 
dine andre forsikringer. 

Fordele ved en
bilforsikring hos os

Prisen stiger ikke som følge af en skade 
Til forskel fra de traditionelle trinregulerede bilforsikringer bliver du på dit 

nuværende præmietrin i året efter skaden.

Tryg Vejhjælp med i prisen hvert eneste år
Tryg Vejhjælp er med i prisen, hvis du samler flere forsikringer. Så behøver du 

ikke at betale for et andet vejhjælps- og redningsabonnement.

15 % rabat på bilforsikring – og 10 % på indboforsikringen  
Særlig pris, hvis du samler både bil- og indboforsikring hos os.

Tryg Reparation-værksteder med garanti og lånebil
Du kan bruge Tryg Reparation-værksteder med sikkerhed for god service 

og kvalitet. Og op til 3 års garanti på reparationer. Og du får en lånebil i 

reparationsperioden.

Fordele ved at være kunde hos os

Vi er der for dig døgnet rundt, året rundt 
Trygs egen alarmcentral hjælper dig døgnet rundt ved akutte skader fx syg-

dom, uheld og overfald på rejsen. Eller ved stormskader, vandskader, hærværk 

eller brand i dit hus m.m.

 

Hjælpen er altid nær – også hvis det går galt på rejsen
Tryg Alarm hjælper dig med alt fra lægehjælp til hjemtransport. Vi taler 24 

sprog og har læger, der kan tale med dig og lægerne dér, hvor du er. Vi sørger 

også for, at du kommer hurtigt hjem, hvis der er behov for det.

Specialister – klar til at hjælpe dig
Vi har blandt andet: 

•   Et netværk af kvalitetssikrede håndværkere, som kan vurdere og reparere 

skaden på dit hus. 

•   Egne krisepsykologer, hvis du har været ude for en alvorlig hændelse. 

•   Egne speciallæger, der hjælper, hvis det går galt på rejsen. 

Mindre skader afsluttes ved blot én telefonsamtale
Vi lægger vægt på gensidig tillid og stoler på vores kunder. Det betyder fx, at 

mindre skader ofte afsluttes ved bare én telefonsamtale. 

Særlige fordele, hvis du samler flere forsikringer hos os
Ud over rabat, får du fx fri Tryg Vejhjælp og adgang til psykologisk krisehjælp, 

hvis du samler dine forsikringer hos os.

Din tjekliste Fordele du 
får med en 
bilforsikring 
hos os: 

Hvilke 
fordele har 
du med din 
bilforsikring 
i dag?  

Er du godt kørende med din bilforsikring i dag? 

Ring 
70 11 60 22

og hør mere 
– og vind benzin 

for 5.000 kr.  

Giv din bilforsikring 
et service-eftersyn 

Se, hvad Tryg Alarm 
gør, når du har brug  
for øjeblikkelig hjælp 
– på tryg.dk/trygalarm 
På tryg.dk/trygalarm kan du se en lille  

film om, hvordan vi hjælper døgnet  

rundt, når du ringer til vores egen  

alarmcentral. Uanset om der er vand  

i kælderen, eller du bliver ramt  

af en maveinfektion på ferien. 
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Ring 70 11 20 20 
og hør hvordan vi kan forsikre dig

Har du din bilforsikring hos os, sikrer vi dig 
hurtig og professionel hjælp
• hjemme hos dig
• på dit arbejde
• på et værksted
Vi hjælper dig også, når du rejser i Europa.

Gem rudeplasteret i din bil  
som et lille bevis på,  
hvordan vi ønsker at tage  
hånd om vores kunder.

Rudeplaster 
til dig og din bil 
fra Tryg

Stenslag i  
forruden eller 
knust bilrude? 

tryg.dk

Ring 70 11 20 20
og hør hvordan vi kan forsikre dig

Har du din bilforsikring hos os, sikrer vi dig 
hurtig og professionel hjælp
 hjemme hos dig
 på dit arbejde
 på et værksted

Vi hjælper dig også, når du rejser i Europa.

Sæt rudeplasteret på stenslaget så snart skaden  
er sket. Det holder fugt og snavs ude.
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Får du stenslag i forruden, øger et rudeplaster muligheden 

for at reparere ruden frem for at udskifte den, fordi plasteret 

holder fugt og snavs ude.  7 ud af 10 stenslag kan nemlig 

repareres uden en dyr udskiftning af ruden. Fx via vores dyg-

tige samarbejdspartnere.

Rudeplasteret afspejler vores filosofi: Vi hjælper dig med at 

undgå skader. Sker skaden alligevel, hjælper vi dig med at 

begrænse den. Og giver dig hurtig hjælp til at komme videre.

Begræns skaden med 
det samme, hvis du får 
et stenslag i bilruden 

Sæt 
rudeplasteret
på stenslaget. 

Det holder fugt og 
snavs ude.

70 11 20 20

Sæt 
rudeplasteret
på stenslaget. 

Det holder fugt og 
snavs ude.

70 11 20 20

Indsendt af: 
<Navn Efternavn>  
<Adresse> 
<Postnr. By>

Sender du svarkortet inden 2. juli 2012, så 
ringer vi dig op så hurtigt som muligt. Så er du 
med i lodtrækningen om benzin for 5.000 kr. 

Alle, der ringer til os på 70 11 60 22, eller sender svarkortet inden  
den 2. juli 2012, er med i lodtrækningen om brændstof for 5.000 kr.  
hos et benzinselskab efter eget valg. Vinderen får direkte besked.  
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 

Ja, jeg vil gerne vide mere om bilforsikring 
og om at være kunde hos Tryg 

Ring mig op på telefonnummer:

Bedst mellem:  

      Kl. 8 og 12        Kl. 12 og 15        Kl. 15 og 17.30

Tryg Forsikring
+ + + 13758 + + +
0893 Sjælland USF B

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

Indsendt af: 
<Navn Efternavn> 
<Adresse>
<Postnr. By>

Sender du svarkortet inden 2. juli 2012, så 
ringer vi dig op så hurtigt som muligt. Så er du 
med i lodtrækningen om benzin for 5.000 kr. 

Alle, der ringer til os på 70 11 60 22, eller sender svarkortet inden 
den 2. juli 2012, er med i lodtrækningen om brændstof for 5.000 kr. 
hos et benzinselskab efter eget valg. Vinderen får direkte besked. 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 

Bedst mellem:  

      Kl. 8 og 12        Kl. 12 og 15        Kl. 15 og 17.30      Kl. 8 og 12        Kl. 12 og 15        Kl. 15 og 17.30      Kl. 8 og 12        Kl. 12 og 15        Kl. 15 og 17.30      Kl. 8 og 12        Kl. 12 og 15        Kl. 15 og 17.30

Tryg Forsikring
+ + + 13758 + + +
0893 Sjælland USF B

Vind benzin for

5.000 kr. 

Ja, jeg vil gerne vide mere om bilforsikring 
og om at være kunde hos Tryg 

Hvornår har din bilforsikring 
sidst fået et service-eftersyn? 
Ring 70 11 60 22 og hør mere om bilforsikring og om at være 

kunde hos os. Ring inden 2. juli 2012 – og vind benzin for 5.000 kr.  

3*
3
6
4
7

KUVERT MED TEASER

PERSONLIGT BREV INVOLVERENDE TJEKLISTE TIL SAMMENLIGNING 
MED NUVÆRENDE FORSIKRING

SVARKORT MED KONKURRENCE 
INCENTIVE

GRATIS GAVE 
MEDOMSORG: 
RUDEPLASTER
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Adresserede forsendelser

UDFORDRING
At tiltrække potentielle kunder uden brug af 
produkttilbud og massekommunikation – på 
et marked præget af relativt ens produkter 
og stærkt prisfokus. 

MÅLGRUPPE 
Tre testgrupper inden for potentielle kunder 
med profi lmæssig lighed med lønsomme Tryg-
kunder i udvalgte kundesegmenter.

KAMPAGNENS MÅL 
Positiv ROI og ROMI på over 4 inden for det 
første år samt at skabe et erfaringsgrundlag 
for hurtig og effektiv udvikling af lead-
genererende aktiviteter fremover. Kvalitativt 
at kommunikationen skulle demonstrere 
Trygs Trygheds-leverance. 

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Med bilforsikring, rejseforsikring og Trygs 
basisleverance som kommunikative udgangs-

punkter identifi cerede og kommunikerede 
man direkte til potentielle kunder med en lav 
skadesprocent. Der blev udviklet tre varianter 
af en direct mail-pakke ”Giv din forsikring et 
serviceeftersyn” med forskellig kommunikativ 
vinkling – men med basisservices og -ydelser 
(hvor Tryg skiller sig ud) som fælles element.

Kampagnens stil og tone lagde sig tæt op af 
Trygs velkendte kommunikationsunivers og 
corporate identity. For at øge responsen, blev 
der i testmail 1 og 2 lokket med en præmie 
på benzin for 5.000 kr. Alle, der ringede eller 
sendte svarkort, var med i lodtrækningen - 
uden købsbetingelse. I testvariant 3 var præ-
mien en ny iPad. På trods af de fi ne præmier, 
viste bekymringen for konkurrencerytter-
leads sig ubegrundet.
 
Den adresserede direct mail bestod af en 
særlig rudekuvert med et personligt brev 
med call to action-felt samt et svarkort og 
en iøjefaldende folder i alternativt højformat. 
Folderbagsidens tjekliste gav overblik og 
anledning til eftertanke og involvering. 

Desuden fi k alle en lille gave – fyldt med 
omtanke – i form af et vedlagt rudeplaster og 
en lille fortælling.

Alle indkomne kald blev modtaget af Kunde-
service og Nysalg via tre forskellige kampag-
netelefonnumre, og alle salgsmedarbejdere 
var forhåndsbriefet. Kampagnen var ikke 
støttet af massekommunikation, dog kørte 
der en konkurrence med benzin-præmie på 
Trygs Facebook-væg samt et banner med 
konkurrencebudskab og link til ”ring mig op”-
formular på tryg.dk.

RESULTAT
Salg pr. kunde i kr.: Indeks 203, ROMI efter 
1 år: 4,7, ROMI efter 1/3 af gennemsnitlig 
kundelevetid = 16,5, ROI 1,17 (ved at 1/3 af 
gennemsnitlig kundelevetid). Resultater er 
opnået på tværs af testkampagnerne, mens 
testvinderen har endnu bedre ROI og ROMI.

TRYG FORSIKRING A/S 
OPERATION ROI – DIRECT MARKETING SOM FORRETNINGSDRIVER

VIRKSOMHED
Tryg Forsikring A/S

PROJEKTEJER
Nils Stokholm Laursen, 

Helle Kragh 

BUREAU
RelationshusetGekko

KREATIV ANSVARLIG
Helle Windahl

ART DIRECTOR
Sigurd Trolle Groneman,

 Christian Mellergaard

TEKSTFORFATTER
Helle Windahl

MARKETINGSTRATEG
Sune Porsborg Børsen, 

Finn Overgaard, 
Nils Stokholm Laursen,

 Helle Kragh

PROJEKTLEDER
Sune Porsborg Børsen,

 Marianne Kaa

ACCOUNT DIRECTOR
Maria Køhler Furbo

DOMMERBEGRUNDELSE
Tryg har med denne kampagne formået at få topkvalifi cerede leads ved hjælp af én knivskarp direct mailpåvirkning. Med sober og ærlig 
kommunikation har man fl yttet markedsandele på et svært marked oversvømmet af tilbud og promotions. Med sin enkle tilgang og det 
imponerende resultat er kampagnen som skabt til kategorien. Alt er lige efter bogen; brevet er det bærende element, og håndværket er i den 
grad i orden. Her er det uden tvivl kampagnen, der gør forskellen og skaber resultatet. Operation ROI lever op til sit navn med en meget høj 
langsigtet effekt, og det hele hviler på et solidt fundament af godt analysearbejde. Til lykke til vinderne i kategorien Enkel og Effektiv: 
Tryg Forsikring og RelationshusetGekko.

VINDER AF
 ENKEL OG EFFEKTIV
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