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Annoncering
Bannerannoncering/betalt search
Direct Mail
E-mail
Tv

UDFORDRING
At bane vejen for taletid hos en ombejlet 
målgruppe ved at tilbyde dem noget, som de 
ikke selv ville kunne fi nde. 

MÅLGRUPPE
Øverste IT- samt økonomiansvarlige i 2.197 
virksomheder med mellem 30-199 medar-
bejdere og 655 virksomheder med over 200 
medarbejdere.

KAMPAGNENS MÅL 
At styrke det kvalifi cerede kendskab til Telia 
Erhverv (mål: 35 %), at generere og kvalifi cere 
leads til salgsdialog (mål: 50 leads) samt sikre 
intern parathed og ejerskab blandt sælgere 
og kundeservice. Desuden stigning i over-
vejelsesgrad på 10 % og involvering i dialog 

blandt 4 % af målgruppen.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Et teleselskabs fremtidige berettigelse ligger 
i evnen til at gå fra rene transaktioner til reel 
tilførsel af værdi – ikke mindst på erhvervs-
markedet, hvor kravene til værditilførsel har 
rod i forretningsstrategiske mål. Telia ønskede 
at skabe et fundament for en øget og varig 
forretning med udgangspunkt i forståelse 
af markedet og kundernes forskelligheder, 
udfordringer og behov.

Der blev skabt en overordnet kreativ kom-
munikationsstrategi for en fl erårig kampagne 
under navnet TÆNK FREMAD. Og der blev 
tilrettelagt et dialogforløb, som foreløbig er 
afviklet i tre hovedfaser: Fundament, Fremtid 
og Forretning.
 
Først blev Telias sælgere gennem profi l-
annoncer, bannere og tv-spots gjort til talerør 
omkring dialog og sparring. Herefter modtog 
målgruppen et brev med personlig url og 
opfordring til at deltage i undersøgelsen 

’Danmark – klar, parat, start’. På websitet 
satte Asger Aamund scenen med spørgs-
målet: Er dansk erhvervsliv gearet til at møde 
morgendagens udfordringer? Psykologien bag 
spørgsmålene var at skabe en erkendelse hos 
respondenterne, og løftet var individuel feed-
back i form af en rapport og benchmarking.

Ud over kvalifi cerede leads fi k Telia informa-
tion om den enkelte respondents specifi kke 
udfordringer. Oplysningerne var ikke blot 
værdifulde for Telias salgsteam, men kunne 
også bruges til en fokuseret forlængelse af 
påvirkningen gennem en begavet brug af 
online-mediet. Telia har også kunnet bruge 
svarene til at udvikle en række branche-
specifi kke løsninger.

RESULTAT
Kvalifi ceret kendskab: 41 % (stigning på 
24 %), overvejelsesgrad: 27 % ultimo 2013 
(stigning på 28 %), involvering i dialog: 10 % 
(250 % i forhold til mål) samt 300 leads til 
salg (+ 600 %).
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