
ÆLDRE SAGEN TESTER BREVE MED
FRIMÆRKER VERSUS PP-PÅTRYK 
OG FÅR MÅLGRUPPEN OP PÅ MÆRKERNE

Ældre Sagen er med sine mere end 577.000 
medlemmer Danmarks største social-humanitæ-
re organisation. Ældre Sagen arbejder for at sik-
re, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, 
uanset alder. Ældre Sagen deltager og blander 
sig i samfundsdebatten, og har stor betydning 
for mange mennesker hver dag via sine mere 
end 10.800 frivillige.

» Jeg blev overrasket, fordi reak-
tionen var så markant anderledes 
på breve med frimærke på, end på 
breve med PP-påtryk. Det var ikke 
bare på salget af medlemskab, men 
også i dybden, at der var tydelige 
forskelle i testresultaterne, fx på 
parametre som gemmeværdi og 
sympati for Ældre Sagen. «
JANNE WESTON
DIRECT MARKETING PROJEKTLEDER
ÆLDRE SAGEN

FRIMÆRKETS HISTORIE 
Verdens første frimærke blev trykt i England i 
1840. Personen bag var minister Rowland Hill. 
Han havde set en pige modtage et brev, kaste et 
blik på konvolutten og nægte over for postbuddet 
at betale for brevet. Ikke fordi hun var uinteresse-
ret i kæresten, men fordi han havde sat et tegn på 
konvolutten, som betød, at han havde det godt. 
På den måde kunne pigen få den vigtige besked 
ganske gratis. I 1851 fik Danmark sit første fri-
mærke. Kongen var ikke portrættet de første 
mange år, for det ville være majestætsfornærmel-
se at stemple ham i hovedet og slikke ham i nak-
ken. Først i 1904 kom der en dansk konge på 
mærkerne. Æren tilfaldt Christian IX.



SÅDAN FOREGÅR TESTEN 

Om direct mailen:
• Ældre Sagen udsender et personligt adresseret brev i 

en M65 rudekuvert.
• Kampagnen bliver sendt ud i hele Danmark.
• Målgruppen består af 100.000 personlige modtagere 

mellem 60 og 75 år, der ikke er medlem af Ældre Sagen.
• 95.000 breve er frankeret med PP-påtryk, 5.000 er 

frankeret med frimærker.
• Motivet på frimærket er Dronning Margrethe II, en 

gravering af Martin Mörck fra 2010. 
• Mærket er udvalgt, fordi Dronning Margrethe II er 

protektor for Ældre Sagen.

Om testen:
• DM Partner gennemfører 216 telefoninterviews med 

modtagere af breve frankeret med frimærke eller PP-
påtryk.

• Interviewene undersøger blandt andet effekten af de 
to frankeringsvarianter i forhold til centrale parametre 
som modtagerens:
- køb af medlemskab
- opfattelse af Ældre Sagen
- lyst til at melde sig ind 
- tilbøjelighed til at gemme brevet

• Testen er den første, der undersøger forskellen på 
modtagelsen af breve frankeret med frimærker og  
PP-påtryk.

UDVALGTE PARAMETRE BREVET MED PP-PÅTRYK BREVET MED FRIMÆRKE

Salg Indeks 100 Indeks 124

Modtageren oplever, at materialet har påvirket 
hans eller hendes holdning til Ældre Sagen i en 
meget positiv retning.

17 % 32 %

Modtageren ønsker eller overvejer medlemskab 
for at støtte Ældre Sagens arbejde.

28 % 53 %

Modtageren har stadig brevet efter en uge. 36% 42 %

RESULTATET

For Ældre Sagen er det afgørende at vide hvad der virker i forbindelse med hvervekampagner 
– også helt ned i detaljen, og det er måske et frimærke på et brev versus et PP-påtryk. 



• Brevet med frimærke giver det absolut bedste salg.
• Brevet med frimærke påvirker modtagerens hold-

ning til Ældre Sagen i positiv retning.
• Brevet med frimærke øger brevets gemmeværdi 

markant.
• Ældre Sagen vil i fremtiden frankere med frimær-

ker ved mindre udsendelser, når det drejer sig om 
særligt vigtige budskaber.

KONKLUSION OG PERSPEKTIVER

» Det er svært præcist at udpege, hvil-

ke egenskaber ved frimærket, der giver 

den øgede respons og bedre perfor-

mance – men det handler sandsynligvis 

om, at frimærker signalerer troværdig-

hed og personlighed og derved knyt-

ter et stærkere bånd til modtageren. 

Hvornår et frimærke kan betale sig?  

– det kunne være i forbindelse med et 

navneskifte, et medlemskort, informa-

tion om behandling eller medicin m.v. «

JANNE WESTON
DIRECT MARKETING PROJEKTLEDER

ÆLDRE SAGEN



Post Danmark A/S www.postdanmark.dk
Tietgensgade 37
1566 København V

FÅ MERE AT VIDE OM BREVET 
 
Post Danmark tilbyder dig værktøjer og viden, der gør det nem-
mere at bruge breve til at informere og skabe gode relationer. 
Du kan fx besøge postdanmark.dk og downloade:

• Beskrivelser af andre business cases fra fx Falck, Metroselska-
bet, Natur-Energi, Rentokil og Kræftens Bekæmpelse

• ”Danskernes brevvaner 10” – en analyse, der fortæller om  
danskernes holdning til brevet  

• En vejledning, hvor kommunikationsforsker, ph.d. Anne  
Katrine Lunds giver gode råd om at bruge breve til at skabe 
relationer 

Vil du hellere have materialet i trykt udgave? Så send en e-mail 
til brevet@post.dk og skriv hvilke analyser og cases, du ønsker 
at læse. Husk også at skrive dit navn og din virksomheds navn 
og adresse. 


