
SOM ANSVARLIG FOR 
VIRKSOMHEDENS IT 

HAR VI BRUG FOR DINE SVAR

Det tager kun 8 min.

Værdi 15.000,-

Vi gennemfører en analyse omkring 

Corporate Cloud blandt 1000 

udvalgte virksomheder. 

Resultaterne samles i en rapport 

som alle deltagende virksomheder 

får del i. 

Du kan vinde en fest for din afdeling.

Det tager kun 8 min.

Værdi 15.000,-
Du kan vinde en fest for din afdeling.

KÆRE PETER MADSEN

LAD DIN VIDEN 
KOMME DIG SELV 
OG DIN AFDELING 
TIL GODE!

De så filmen
1.

3. 4.

RESULTATER: 
17% respons på DM / 135 kvalificerede leads / 50 deltagere på seminar / Indtil nu 7 nye kunder / Øget kendskab fra 18% til 38%

Herudover filmen også spredt viralt med flotte resultater: 78,200 views / 65% Play to End / 7,3% Click through til kampagnesite

2.

De deltog i undersøgelsen De deltog i seminaretog fik analysen

De fik en DM  -17% responderede
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MEDIER
Direct Mail
Sociale medier
Tv

UDFORDRING
Ikke alene IT-cheferne, en i forvejen en 
ombejlet målgruppe, men også den øvrige 
direktion og bestyrelse skulle overbevises 
om det fornuftige i et grundlæggende 
strategiskifte til ny cloud teknologi – hos en 
leverandør som ikke var kendt i markedet.

MÅLGRUPPE
IT-chefer/CIO’s i 1.000 videntunge virksom-
heder med over 100 ansatte og med stor 
serverkapacitet.

KAMPAGNENS MÅL 
At etablere GlobalConnect som leverandør 
af cloud-sourcing samt at udvikle en kommu-
nikationsplatform, som fremadrettet kunne 
skabe kvalificerede leads til GlobalConnects 
salgsteam.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Alle taler om cloud-sourcing, men de 
færreste tør vove springet og lægge virk-
somhedens data i ”skyen” – især på grund af 
bekymring for datasikkerheden. Med et lavt 
kendskab til GlobalConnect og et nyt forret-
ningsområde var udfordringerne derfor store 
på et marked domineret af store, velkendte 
virksomheder.

Indsigten var, at IT-chefen står på øretæver-
nes holdeplads – IT forventes bare at virke, 
ellers er der ballade. I kampagneuniverset 
blev IT-chefen imidlertid gjort til helt, selvføl-
gelig fordi han havde valgt at outsource sine 
bekymringer, ved at lægge maskinrummet 
i en cloud løsning fra GlobalConnect. Med 
humor og teknisk snilde lykkedes det at 
udbygge en tv-kampagne til en stor viral 
succes. Dermed var vejen banet for den efter-
følgende direct marketing kampagne i form 
af en trojansk hest, der maskeret som analyse 
segmenterede målgruppen og genererede 
varme leads.

Corporate Cloud-analysen kortlagde danske 
virksomheders holdning og parathed i for-
hold til cloud-sourcing, gav værdifuld indsigt 
til de videre salgsforløb og cementerede 
GlobalConnects position på markedet. På et 
efterfølgende seminar blev resultaterne af 
undersøgelsen fremlagt.

Kort efter seminaret fik alle deltagere tilsendt 
cloud-sourcing analysen, og senere blev den 
også sendt til de resterende ca. 1.000 virk-
somheder i kernemålgruppen. Kampagnen 
gav et stærkt fundament for den interne 
employer branding, og GlobalConnect fik 
på rekordtid sat sig som markedsleder og 
leverandør af corporate cloud løsninger.

RESULTAT
GlobalConnects generelle kendskab i mål-
gruppen steg fra 18 % til 38 % (virksomheder 
100+ ansatte). 17 % af målgruppen deltog 
i undersøgelsen. 50 virksomheder (30 % af 
respondenterne) deltog i cloud sourcing-
seminaret. Foreløbig 7 virksomheder er 
konverteret fra lead til kunde.
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