
BOXER TESTER EFFEKTEN AF VARSLING 
VIA HENHOLDSVIS BREV OG E-MAIL  
– BREVE ER BEDST TIL AT FORMIDLE VIGTIGE BUDSKABER OM NYE PRISER

Varslinger via breve huskes bedre 
end varslinger via e-mail, og breve 
får også signifikant flere til at læse
hele teksten og forstå budskaberne. 
Den effektive kommunikation skaber 
værdi og sikrer, at vigtige nyheder 
om prisændringer trænger igennem. 

Boxer TV A/S blev grundlagt i 2006 og er i dag 
den tv-distributør, der forsyner næstflest danskere 
med tv. Kunderne får adgang via et Boxer abonne-
ment, og kanal-pakkerne sendes kodet via det 
digitale, jordbaserede net. 



ET MARKED, HVOR KUNDERNE ZAPPER
Generelt er markedet for digitalt tv præget af en 
meget lille loyalitet. Oplever kunderne dårlig service, 
eller fungerer teknikken ikke optimalt, er mange straks 
klar til at skifte til en anden leverandør. Men alt for 
ofte udspringer problemerne af misforståelser. 

Derfor er det vigtigt for Boxer at kommunikere klart, 
tydeligt og forståeligt, når der fx sker ændringer i 
prisstrukturen, sammensætningen af kanalpakkerne 
eller andre tekniske ændringer, som det er vigtigt 
for kunderne at vide. Samtidig siger loven, at Boxer 
har pligt til at varsle kunderne, når abonnements-
forholdene ændres væsentligt. 

Hvis kunderne har afgivet e-mail permission, modtager 
de varslinger om ændringer på e-mails, og resten får 
fysiske breve. 

PRISÆNDRING OG NYE KANALER
I november 2012 havde Boxer to vigtige informationer. 
Nemlig at der ville komme en prisstigning på 20 kr. 
pr. måned fra den 1. marts 2013, og at TV3 fra nytår 
ville blive en del af tv-pakken. Desuden var der en 
række andre budskaber om fx HD-kanaler og TV3 
Puls. 

Det var især vigtigt for Boxer, at så mange som muligt 
opfattede budskabet om prisændringen. For hvis 
mange kunder først opdager, at prisen er steget, når 
beløbet er trukket fra kontoen, bliver medarbejderne 
ved Boxers kundeservicetelefon kimet ned – og resul-
tatet er både utilfredse kunder og en stor belastning af 
de interne ressourcer. 

TEST AF BREV VS. E-MAIL 
I forbindelse med udsendelsen valgte Boxer at få under-
søgt, hvordan budskaberne trængte igennem via 
henholdsvis brev og e-mail. Analysebureauet Nielsen 
ringede til 500 af de kunder, der havde modtaget 
fysiske breve, og til 500 af de kunder, der havde 
modtaget e-mails. 

Kunderne blev ringet op et par uger efter de havde 
modtaget henvendelserne. Kunderne svarede blandt 
andet på, om de huskede og havde læst materialet, 
om de huskede hovedbudskaberne, og om deres 
holdning til Boxer. 

KAMPAGNE & ANALYSE

Boxers kunder fik at vide, at der var 
vigtige ændringer på vej – blandt 
andet flere nye tv-kanaler, men også 
en prisstigning. 



RESULTATER & KONKLUSION

» Testen viser, at et fysisk varslingsbrev bliver 

læst mere grundigt end en e-mail, og at flere 

husker kernebudskaberne. 

Derfor vil vi fortsat sende information på papir 

til de kunder, der foretrækker at få materia-

let på den måde. Og når det drejer sig om 

vigtige informationer om fx prisændringer, så vil 

vi vurdere fra gang til gang, om vi skal sende 

fysiske breve ud til alle vores kunder – uanset 

om de har givet e-mail permission eller ej. «

ANALYSE- OG MARKEDSKONSULENT  
CHARLOTTE LUNDSGAARD, BOXER

BREVET BLIVER HUSKET
72 % af de kunder, der har fået et brev, kan huske, 
at de har fået en henvendelse fra Boxer. 62 % af de 
kunder, der har fået en e-mail, kan huske henvend-
elsen. Dermed sikrer det fysiske brev en signifikant 
større samlet erindring end e-mailen. 

BREVET LÆSES MERE GRUNDIGT
Langt de fleste af dem, der samlet husker at have 
modtaget et brev eller en e-mail fra Boxer, har også 
læst materialet enten helt eller delvist. Tallene er 
henholdsvis 80 % og 76 %. 

Det er imidlertid de fysiske breve, der læses mest 
grundigt, og på dette vigtige punkt er der også tale 
om en signifikant forskel. Det er nemlig 46 % af 
brev-kunderne, der har læst hele teksten, mens kun 
29 % af e-mail kunderne har læst hele teksten. 

BREV-KUNDERNE HUSKER DET VIGTIGSTE BUDSKAB
34 % af brev-kunderne husker budskabet om pris-
stigningen, mens kun 14 % af e-mail kunderne 
husker dette vigtige budskab. Det vil sig, at der for 
denne parameter, der er vigtigst for Boxer, er en 
signifikant forskel på de to mediers effekt.

41 % SYNES BEDRE OM BOXER
Uanset om kunderne modtager et brev eller en e-mail, 
har 41 % fået en mere positiv opfattelse af Boxer. 
Og henholdsvis 44 % og 43 % siger, at de gerne vil 
modtage flere breve eller e-mails fra Boxer. 

KOMMUNIKATIONEN VIRKER – OG SKABER VÆRDI
Analysebureauet Nielsen konkluderer, at Boxer opnår 
en stor effekt af kommunikationen. Uanset om dia-
logen foregår via brev eller e-mail, bidrager den i høj 
grad til at styrke kundetilfredsheden og Boxers image. 

Det viser, at Boxers kunder gerne vil høre fra selskabet, 
og at kommunikationen skaber værdi. Derfor giver 
det god mening for Boxer at benytte de kanaler, 
kunderne ønsker, når der skal kommunikeres ”nice to 
know”-budskaber, der ikke er absolut nødvendige at 
trænge igennem med.

BRUG FYSISKE BREVE TIL ”NEED TO KNOW” 
Til gengæld er det tydeligt, at brevet er et bedre 
medie end e-mailen, når det drejer sig om at få 
modtagerne til at læse og huske kernebudskaber 
som det om prisjusteringen. 

Derfor anbefaler analysebureauet, at Boxer fremover 
sender fysiske breve til alle kunderne, når der skal 
kommunikeres ”need to know”-budskaber, der er 
vigtige at få formidlet, uanset om kunderne har givet 
e-mail permission eller ej. 

Den effektive kommunikation vil bidrage til at øge 
kundetilfredsheden – og samtidig vil der sandsynligvis 
være færre opkald til Boxers kundeservice, så virk-
somheden sparer ressourcer og tid. 
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FÅ MERE AT VIDE OM BREVET
 
Post Danmark tilbyder dig værktøjer og viden, der gør det 
nemt  at bruge breve til at informere, skabe gode relationer 
og øge salget. 

Du kan bestille bogen ”Skriv breve, der sælger”, ved at 
sende en e-mail til skrivbrevedersaelger@post.dk

Og på www.postdanmark.dk/brevetsstyrker finder du 
masser af nyttig information. Her kan du fx downloade 
analysen ”Brevets styrke”, der fortæller om danskernes 
brevvaner, og du kan finde cases med Codan, morfars.dk,
L’EASY, Ældre Sagen og en række andre virksomheder. 

Vi kan også sende dig materialet med posten. Send en 
e-mail til brevet@post.dk og skriv hvilke analyser og cases, 
du ønsker at modtage.


