


MEDIER
Direct Mail
Mobil markedsføring
Telemarketing

UDFORDRING
At trænge igennem til økonomiansvarlige 
med et produkt inden for et område, der i 
målgruppens terminologi er lidt som at se en 
kinesisk fi lm uden undertekster - også selv 
om der er penge at spare.

MÅLGRUPPE
838 økonomiansvarlige/CFO’er i små og 
mellemstore danske virksomheder, der har 
oplevet kraftig vækst.

KAMPAGNENS MÅL 
At forklare produktet outsourcing og skabe 
en indgang til dialog med økonomiansvarlige. 
Målet for kampagnen var leadgenerering for 
IBMs sælgere. Salgsmålet var en ROI på 3.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Kampagnen IBM Flyttehjælp var baseret på 
indsigten, at ingen kan lide at tale om noget, 
de ikke forstår. Hvis man vil sælge et teknisk 
produkt, må man give den ikke-tekniske 
beslutningstager grundlag for overhovedet 
at have mod på at tale om det. IBM ønskede 
at trænge igennem til målgruppen med 
produktet outsourcing – et alternativ til de 
komplekse, dyre og tidskrævende tekniske IT-
løsninger, der ofte kræves, når en virksomhed 
vokser.
 
Men hvordan får man de økonomiansvarlige i 
gazellevirksomheder klædt på til at tale med 
IBM om outsourcing og fl ytte deres IT ud af 
huset? Man skærer det ud i pap og sender 
dem en fl yttekasse - et håndgribeligt værktøj, 
der forklarede produktet outsourcing og 
startede en dialog.

Med fl yttekassen blev det på en enkel og 
opsigtsvækkende måde illustreret, at løsnin-
gen var at fl ytte udvalgte IT-løsninger ud af 

huset. Kassen blev sendt til økonomiansvar-
lige og indeholdt en brochure med QR-code 
til et responsivt website om løsningerne 
skrevet i et klart og ikke-teknisk sprog.
 
Brochuren var inddelt i seks områder, som 
virksomheder med fordel kunne fl ytte til 
IBM, og som hver var repræsenteret ved en 
lille saml-selv-fl yttekasse. Det vakte i sig selv 
nysgerrighed at modtage en fl yttekasse fra 
en IT-virksomhed som IBM. Og økonomi-
cheferne blev klædt godt på til dialog, da de 
fi k produktet beskrevet i termer, de forstod.

RESULTAT
ROI 8. Da IBM erfaringsmæssigt lukker salget 
på hver sjette åbne tilbud, forventer IBM at få 
deres kampagneinvestering mindst 27 gange 
igen.
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Over for en målgruppe, der har deres fokus et helt andet sted, rammer denne kampagne lige i øjet, og der er en meget fi n kobling mellem 
målgruppeindsigt og eksekvering. Man ved, at mange gazellevirksomheder vil vokse ud af deres rammer og bruger det som afsæt for det 
kreative. At dreje digital outsourcing over i noget fysisk, som man straks forstår, er ikke alene et godt greb – men også modigt af IBM. Ud over at 
vække opmærksomhed, får man outsourcing-begrebet beskrevet virkelig fl ot, og det er fornemt udført – med gode resultater for et overskueligt 
budget. Tillykke til vinderne i kategorien Bedste stopeffekt: IBM Danmark og OgilvyOne worldwide.
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