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91% af europæiske televirksomheder 
mener, at Big Data er en afgørende 

strategisk prioritering.

Men kun 54% af dem prioriterer 
Big Data i dag.
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Investeringen 
i it 25 gange 

igen
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80% af globale virksomhedsledere 
mener data styrker deres 
konkurrenceevne væsentligt.

Men over 60% er ikke i stand til at 
udnytte de data, de rent faktisk har. 
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68% af danske marketingansvarlige 
siger, at de ikke har brug for 
Big Data Analytics. 

Modsat har virksomheder, som er 
drevet af Big Data Analytics, 
opnået 33% omsætningsfremgang 
og 32% højere ROI.
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Redcats er ledende inden for mode, livsstil, sport og fritid. 
De sælger fra 70 populære web sites, og ønskede at blive 
hurtigere til analyse og mere strømlinede i deres markeds-
føring over for relevante forbrugere.

Deres 26 mio. kunder gennemfører 180 mio. transaktioner 
om året, har kontakt med kundeservice og medvirker i 
kundeanalyser, så der er masser af data at forholde sig til. 
Redcats’ 53 analytikere ville gerne bidrage mere til forret-
ningen, og det kan de nu ved at udnytte de indsigter, de 
kan hente ud af enorme mængder af data.

De vurderer, at deres udbytte af løsningen er mere end 
500 millioner euro om året. Tilbagebetalingstiden var 
11 måneder.
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PhotoBox printer fotos og fotobøger for 11 mio. kunder i 
Europa. De vil gerne have et præcist billede af den enkelte 
kunde, for at kunne målrette marketingindsatsen og vide, 
hvornår det er nødvendigt at udvide produktionsapparatet. 

Gennem at udnytte såvel nye som historiske data mere 
målrettet har PhotoBox nået deres første mål om at styrke 
marketingindsatsen. Resultaterne er overbevisende: De 
bedste e-mails åbnes af 33%, og deres click-through rate er 
35%. Derudover tager 16% flere kundeemner imod velkomst-
tilbud og salget er øget med 14%. Ydermere er 94% 
af kunderne tilfredse og kundeloyaliteten er i top.

En sidegevinst er, at PhotoBox kan forudsige, hvornår efter-
spørgslen stiger til et niveau, der kræver nye investeringer 
i produktionen. Og ved at reagere i tide bliver implemente-
ringen væsentlig mere effektiv.
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Men kun 54% af dem prioriterer 
Big Data i dag.
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Danske Vestas vinder stort ved at udnytte data optimalt. 
Ved at kombinere vejrdata med målinger på de forskellige 
møller, er det muligt at afgøre, hvor stabil vinden er, og hvor-
dan vinden påvirker møllerne. Denne viden er tilgængelig 
for Vestas’ kunder, så deres møller bliver opstillet, hvor de 
får mest mulig energi for pengene de næste 20-30 år. 

Ud over at forbedre den enkelte vindmølles ydeevne, 
nedbringes den enkelte kundes omkostninger ved at drive 
møllen. Alle disse informationer betyder nu, at Vestas giver 
kunderne en mere solid business case, som beslutnings-
grundlag for investering i en vindmølle.
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Men over 60% er ikke i stand til at 
udnytte de data, de rent faktisk har. 
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Modsat har virksomheder, som er 
drevet af Big Data Analytics, 
opnået 33% omsætningsfremgang 
og 32% højere ROI.
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80% af globale virksomhedsledere 
mener data styrker deres 
konkurrenceevne væsentligt.
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68% af danske marketingansvarlige 
siger, at de ikke har brug for 
Big Data Analytics. 
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Lykkelig 
uvidenhed

Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af, lyder et 
gammelt ordsprog. Men hvad nu, hvis man havde 

godt af at vide mere?
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De fleste har levet i lykkelig uvidenhed om, hvor stor værdi de 
kunne hente fra data, som de i dag lader ligge ubrugt hen. 
Mange kender ikke engang eksistensen af disse data. Men 
nogle få ved bedre; og de er lykkelige for al den viden, 
de henter ud af disse værdifulde data.

Lad dig inspirere af de korte cases i denne bog. Du vil se, at 
de er indsamlet på tværs af industrier, landegrænser, pro-
blemstillinger og forretningsmuligheder.

Præcis som når det handler om at udnytte kundedata opti-
malt, handler det i første omgang om at være åben. Man kan 
altid indsnævre sit fokus.

Så bliv ikke overrasket over, at den case, som du henter mest 
inspiration i, handler om en virksomhed, der ligger langt fra 
din hverdag, eller om en offentlig instans eller organisation, 
der ville løfte deres løsning til et højere niveau, til trods for at 
de havde et begrænset budget.

Lad os have det udgangspunkt, at alt kan lade sig gøre. Det 
er forbavsende ofte sandt. Opgaven bliver at finde de områ-
der, der har størst effekt.

I vores arbejde med data har vi også set på, hvordan dine 
kolleger og andre ser beslutningsgrundlag og data. I den for-
bindelse er vi faldet over nogle paradokser, som du også får 
præsenteret i denne bog.
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UDFORDRING
Når man skal sælge Big Data og Analytics-
løsninger, er det ledelsen, og ikke IT-folkene, 
som sælgerne skal have i tale. Det krævede 
en anderledes og mere kvalifi ceret indgang.

MÅLGRUPPE
Marketingansvarlige, salgsansvarlige og 
topledere i et udvalg af landets største 
virksomheder.

KAMPAGNENS MÅL 
At øge forståelsen for Big Data og få gang i 
overvejelserne om Big Data Analytics i den 
enkelte organisation. Salgsmål: At få én 
kunde til mindst 1 mio. kr. i gennemsnit pr. 
fem gennemførte møder. 

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Et brev, en bog og et møde - tre analoge 

indgange til et digitalt emne, som alle har 
hørt om, men kun få egentlig forstår; alle 
taler om Big Data – men meget få gør 
noget ved det. Det er et paradoks, når der 
kan hentes så megen viden ud – og tjenes 
så mange penge på denne viden. Et blandt 
mange paradokser, som blev samlet i en bog, 
der trods det tunge emne var letlæst.
 
Et individualiseret brev fortalte historien 
om mulighederne for indsigt, vækst, 
kundefastholdelse og – tilfredshed. Kernen i 
hvert enkelt brev var målrettet modtagerens 
brancheudfordringer og erklærede mål, 
baseret på IBM sælgerens indsigter. Indven-
dinger blev imødegået undervejs i brevet, og 
selve begrebet Big Data blev først berørt, da 
scenen var grundigt sat.

I den medfølgende bog var der cases fra 
forskellige brancher og verdensdele afl øst af 
paradokser i forhold til beslutningen om at 
benytte Big Data. Disponeringen af bogen 
var så enkel, at man selv ved at skimme den 

fi k en hurtig indsigt i, hvad Big Data bidrager 
med. Og paradokserne var designet som 
enkle infographics, som læseren let kunne 
koble med sin egen virkelighed.

Reaktionen hos modtageren var: ”Nu forstår 
jeg. Endelig en indsigt i Big Data, der er til 
at forholde sig til”. Modtageren kunne se, at 
han/hun ikke var den første, der prioriterede 
emnet højt, men ikke lige havde fået gjort 
noget ved det. Og på det efterfølgende 
møde kunne IBM sælgeren hjælpe med at 
fi nde de lavest hængende frugter.

RESULTAT
Afsluttede salg: 6,1 mio. kr. I pipeline yderli-
gere 9 mio. kr. ROI: 18.
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JURY-BEGRUNDELSE
IBM gør noget, som de færreste store BtB-virksomheder har modet til. Med Lykkelig Uvidenhed overrasker de ved at benytte en næsten 
pixibogs-agtig kommunikation om et stort og komplekst område. Det fortjener at blive belønnet. Og det bliver det. Ikke kun med denne pris 
– men også i form af nogle fantastiske resultater. Kampagnen har en dejlig enkelhed over sig. Det hele er skåret ud i pap, man gør det kompli-
cerede enkelt – og det enkle interessant. Billedsproget er skarpt og overbevisende med en fi n emotionel vinkling i overskriften, og det hele er 
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