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Se en individualiseret film: http://media.klausenogpartners.dk/ecocam/

Se filmen om kampagnen: http://media.klausenogpartners.dk/man/



MEDIER
E-mail
Sociale medier
Andet

UDFORDRING
At identifi cere en målgruppe, der er spredt 
over hele kloden, at beregne besparelserne 
for skibe, der har forskellig last og sejl-
mønstre, og at gøre fordelene ved det nye 
produkt specifi kke og relevante for både 
potentielle kunder og interne sælgere.

MÅLGRUPPE
Beslutningstagere (dvs. ejere og technical 
managers) i 652 rederier med 2.600 
skibsmotorer. 55 ledere og sælgere i MANs 
globale salgsorganisation fordelt på 20 lokale 
kontorer.

KAMPAGNENS MÅL 
At skabe kendskab til EcoCam®, at generere 
leads til en egentlig salgsdialog samt sikre 
intern forankring og engagement. Kvan-
titative mål: Respons: 15 %, involvering i 

dialog: 10 %, salg i de første 6 måneder: 1-3 
EcoCams.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Stigende brændstofpriser og faldende 
efterspørgsel har skabt store problemer for 
den globale skibsfart, men det er både dyrt 
og udsigtsløst for rederne at tage skibe ud 
af drift. Svaret er i stedet at tage toppen 
af skibenes fart. MANs EcoCam® ventil gør 
det muligt at sejle med lav hastighed uden 
at ødelægge skibsmotorerne – og med 
en meget stor økonomisk og miljømæssig 
gevinst.

Gennem bl.a. Lloyd’s Register of Shipping og 
Searoutefi nder.com samt en intelligent brug 
af data lykkedes det at identifi cere ikke blot 
de relevante ejere af skibe med specifi kke 
MAN-motorer, men også sejlmønstre og 
brændstofforbrug, så den mulige besparelse 
kunne udregnes. Med disse oplysninger kunne 
sælgerne klædes på med højt kvalifi ceret input.

Målgruppen modtog et brev med et person-

ligt log in til et microsite. Ved at indtaste nogle 
enkle oplysninger kunne beslutningstageren 
efter få øjeblikke se en 100 % personaliseret 
fi lm med sig selv i hovedrollen, hvor brænd-
stofbesparelser, tilbagebetalingstid og CO2-
reduktion var beregnet for de ønskede skibe.
 
Ved at få respondenterne til at dele deres 
videoer på eksempelvis Maritime Network 
på LinkedIn, blev der genereret viral trafi k og 
autentisk indhold omkring brændstofbespa-
relser i et højt fagligt fokuseret netværk. Og 
med en responsrate på over 50 %, et salg der 
ligger 17 gange over målet og en foreløbig 
ROI på hele 9,6, taler resultaterne for sig selv.

RESULTAT
Af den samlede målgruppe konverterede 21 % 
til leads, hvilket resulterede i 37 højt kvalifi ce-
rede leads. 94 fi lm blev genereret svarende 
til 2,5 fi lm pr. lead. 45 % delte deres fi lm på 
LinkedIn. Salg af 25 EcoCam® løsninger til en 
samlet pris på 1,7 mio. dollars. ROI 9,6 efter 
kontakt til 16 % af målgruppen.
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JURY-BEGRUNDELSE
EcoCam er en eksemplarisk kampagne, som med målrettet arbejde smelter nogle meget forskellige og uhomogene databaser sammen i en 
dybt involverende 1:1 aha-oplevelse, hvor modtageren får nogle ekstraordinære indsigter. Både strategien, det kreative koncept og eksekve-
ringen er i orden, og det hele står på et stensikkert fundament af gennemtænkt indsamling af data og grundig analyse og bearbejdning af 
dem. Og en responsrate på over 50 % er imponerende. På et hårdt marked har man opnået en uhørt høj involvering – også internt hos salgs-
styrken. Tillykke til vinderne i kategorien Bedste brug af data, og vinderne af Den Danske Direct Marketing Pris 2014: 
MAN Diesel & Turbo og Klausen + Partners A/S.


