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Bannerannoncering/betalt search
Direct Mail
E-mail
Sociale medier
Andet

UDFORDRING
Falcks leadgenererende online-kampagner 
med konkurrence-incentive havde performet 
tilfredsstillende, men antallet af kvalifi cerede 
leads var faldende. Efter en række af denne 
type kampagner var det blevet stadig sværere 
at udvikle nye vinkler, der kunne trække 
trafi k.

MÅLGRUPPE
Husstande med egen ejerbolig – primært 
parcelhuse – i hele Danmark.

KAMPAGNENS MÅL 
At få e-mail- og telemarketingpermission 
samt skabe kvalifi cerede leads ved hjælp 
af en databaseret digital oplevelse med 
brugerens private bolig og nærområde som 
omdrejningspunkt. At positionere Falck som 

ekspert og troværdig samarbejdspartner på 
alarmområdet.
 
MARKETING/KREATIV STRATEGI 
”Grund til bekymring? Se risikoen for indbrud, 
der hvor du bor”. Sådan lød indgangen til 
Falcks datadrevne, digitale oplevelsesunivers, 
der gav svarene, viste brugeren detaljerede 
oplysninger om boligen og nærområdet og 
motiverede til refl eksion. Platformen tog 
afsæt i en strategi om en mere emotionel 
tilgang til alarmløsninger – med intelligent 
brug af forskellige datakilder samt Google 
streetview-fotos og videoklip i et visuelt 
imponerende univers.

Til at skabe trafi k blev der benyttet e-mails til 
permission-kunder med link til kampagnesitet 
samt retarget-bannere med mulighed for 
at indtaste adresse. På sitet blev brugeren 
mødt af et typisk dansk villakvarter set i 
fugleperspektiv. Startknappen aktiverede 
en lille rejse med et hjem i Danmark som 
omdrejningspunkt, en lille overraskelse hen 
mod slutningen og placering på en indbruds-
risikoskala som resultat.

Efter en lille ”indbruds-fi lm” kunne brugeren 
på resultatsiden se sin bolig i street view og 
adressen placeret på indbrudsrisikoskalaen 
– inkl. antal indbrud pr. år/dag i den pågæl-
dende politikreds. Call-to-action var deling på 
Facebook (grund til bekymring hos familie og 
venner?), aftale om besøg af sikkerhedskon-
sulent, download af PDF med gratis guide om 
forebyggelse og bestilling af Falck Alarm med 
online rabat. 

Uden at bede om andet end en adresse og 
oplysning om evt. alarmordning var Falck 
klædt på til den videre dialog med tele-
fonopkald, segmenterede e-mails og øvrige 
aktiviteter. 

RESULTAT
Målindfrielse for trafi k: Indeks 244 (opnået 
på 38 dage). Målindfrielse for e-mail og tele-
marktingpermission på leads til opfølgning: 
Indeks 206. Målindfrielse for kvalifi cerede 
leads til salgskonverteringen: Indeks 175. 
Kampagnens konverteringsrate fra betalte 
medier var 65 % bedre end lead kampagne i 
4. kvartal 2013. 
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