
DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST  
– BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

» Danske Spil brugte i 2010 for første 
gang brevet til at rekruttere spillere 
til et såkaldt PLUS abonnement, dvs. 
et fast abonnement på Lotto. Brevet 
viste sig at være mere effektivt end 
de andre medier, Danske Spil havde 
anvendt. Og efter brevet kom med 
i mediemixet, faldt den gennem-
snitlige pris for at skaffe en ny PLUS 
abonnent med 28 %. «
LÆS MERE OG SE NØGLETALLENE  
PÅ DE NÆSTE SIDER. 

Danske Spil blev stiftet i 1948 og er 80 % ejet af 
den danske stat, mens Danmarks Idrætsforbund 
og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger hver 
ejer 10 %. Overskuddet fra Lotto, Quick, Tips, 
Oddset og de andre spil går til tusindvis af gode 
formål – fra Pindsvinevennerne og SOS Børneby-
erne til idrætsbørnehaver og elitesport. I gen-
nemsnit fordeles der pænt over 4 millioner kr. 
tipsmidler dagligt.



DANSKE SPIL VIL GERNE HAVE FLERE 
KUNDER MED LOTTO PLUS ABONNEMENT 
Med et PLUS abonnement spiller Lotto-spillerne med 
hver uge og betaler via betalingsservice. Det giver for-
dele for både spillerne og Danske Spil.

For at fortælle om PLUS abonnementet reklamerer 
Danske Spil løbende i massemedier som tv, radio og 
aviser, og man bruger også internetbannere og man-
ge andre medier. Nu besluttede Danske Spil sig for at 
teste, om man også kunne bruge breve til at rekrut-
tere nye PLUS abonnenter. 

FØRSTE SKRIDT VAR AT FINDE ”TVILLINGER”
For at finde frem til, hvem det ville være mest interes-
sant at sende breve til, fik Danske Spil først gennem-

ført en demografisk analyse af de eksisterende kun-
der med et PLUS abonnement. Via denne analyse af 
databasen fik man beskrevet fem overordnede seg-
menter, hvor abonnenterne inden for hvert segment 
lignede hinanden på en række variable som boligty-
pe, alder, familieforhold og job. 

Derefter købte Danske Spil adresser på såkaldte 
”tvillinger”, der demografisk lignede de eksisteren-
de abonnenter fra hvert af de fem segmenter. Og i 
starten af 2010 modtog alle disse potentielle PLUS 
abonnenter breve, der kreativt var udviklet og opti-
meret til de enkelte segmenter. 

UDFORDRING & STRATEGI
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Har du spørgsmål, eller er der noget, vi kan hjælpe med, så kontakt endelig vores Kundecenter på 36 37 19 99

Hvad vil du gøre, hvis du bliver den 

næste Lotto-millionær?

Tænk... i 2009 blev ikke mindre end 112 personer 

Lotto-millionærer! Og siden Lotto startede i ’89, er det 

blevet til 2.378 millionærer! Er der plads til 1 mio. eller 

2 på din konto?

Nogen er automatisk med i 

ekstralodtrækninger hver 3. uge

PLUS abonnementet er en gratis service, hvor abon-

nenterne automatisk er med i Lotto hver eneste uge 

og aldrig går glip af en gevinstchance. Vi tjekker også, 

om de vinder, og giver besked. De kan også gratis 

tilmelde sig vores populære PLUS nyhedsbrev, og så er 

de automatisk med i ekstralodtrækninger hver 3. uge 

om ekstraordinære præmier som f.eks. håndværker-

hjælp, koncertbilletter og fede rejser.

Tilmeld dig PLUS abonnement nu

Gå ind på www.danskespil.dk/held eller indsend den 

vedlagte kupon. Husk! Hav dit kontonummer klar – så 

vi ved, hvor vi skal sætte dine gevinster ind.

Dit lykkenummer

Vær automatisk med i Lotto hver uge

    Du er kun et lykkenummer fra verdens bedste 

luksus-hotel… Tjek det allerede nu!

Vil du have en smagsprøve på én af PLUS abonnements mange ekstraordinære gevinster 

allerede nu? 3 dage i stjernernes og millionærernes paradis, hotel Villa d’Este i Milano, der er kåret 

til verdens bedste af Forbes Traveler! Det er gevinsten, hvis du vinder på lykkenummeret i dette 

brev. Kendisser verden over elsker det, og det tror jeg også, du vil gøre… 

Ekstra!

– Tegn et PLUS abonnement på Lotto. Det koster ikke ekstra.

Gør dit spil heldigere 

med PLUS abonnement 

1.   Automatisk. Du er automatisk med i Lotto 

hver uge og betaler via PBS. Dine gevinster 

sættes ind på din bankkonto, og vi giver 

dig besked på mail, når du vinder

2.   Valgfrie tal. Vælg dine egne tal eller få en 

LynLotto hver uge

3.   Store gevinster. Du spiller med om  

minimum 10 mio. kr. hver uge

4.   Gratis! Det koster ikke ekstra at spille 

Lotto på PLUS abonnement

5.   Gratis ekstralodtrækninger. Du er med  

i ekstralodtrækninger om sjove og ander-

ledes præmier

1. præmie!

1.  Gå ind på 

www.danskes
pil.dk/plus

2. Indtast dit lykkenummer

3. Klik på ”tjek”

Du kan også 

tilmelde dig på 

tlf. 70 10 70 70

Peter Navnesen

Danske Boulevard 10

2900 Hellerup 12a 34b 56c

Hej medborger
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Har du spørgsmål, eller er der noget, vi kan hjælpe med, så kontakt endelig vores Kundecenter på 36 37 19 99

Hvad vil du gøre, hvis du bliver den 
næste Lotto-millionær?
Næsten alle, der vinder i Lotto, bruger en del af pengene på 
at glæde sine nærmeste. Hvad vil du bruge pengene til, 
hvis du bliver den næste Lotto-millionær?

En ægte vinder har plus på mere 
end bankbogen!
Hver gang du spiller Lotto, er du med til at støtte sport, 
kultur og en masse almennyttige projekter i Danmark med 
4,3 mio. kr. om dagen! Det er en win/win-situation, når man 
spiller hos Danske Spil. 

Lotto har et abonnement, 
så du aldrig glemmer
Man glemmer let at få købt Lotto i en travl hverdag. Og man 
får ikke tjekket, om man har vundet. Og de fleste ærgrer sig 
lidt. Vi tilbyder hjælp - gratis og automatisk. Servicen 
hedder PLUS abonnement, og når du også er tilmeldt vores 
PLUS nyhedsbrev, er du automatisk og helt gratis med i eks-
tra lodtrækninger hver 3. uge om specielle gevinster oveni.

Dit lykkenummer

Tilmeld dig PLUS abonnement nu
Gå ind på www.danskespil.dk/lotto eller indsend den vedlagte kupon.
Husk! Hav dit kontonummer klar – så vi ved, hvor vi skal sætte dine gevinster ind.

    kun et lykkenummer fra at komme helt til vejrs… 
Tjek det allerede nu!
Vil du have en smagsprøve på én af PLUS abonnements mange ekstraordinære gevinster allerede nu? 
En smuk aften i luftballon, døbt i champagne og slået til greve! Det er gevinsten, hvis du vinder på dit lykke-
nummer.

Vær automatisk med i Lotto hver uge

1. præmie!

Hej medborger

Ekstra!

1.  Gå ind på 
www.danskespil.dk/lotto

2. Indtast dit lykkenummer
3. Klik på ”tjek”

Gør dit spil heldigere 
med PLUS abonnement 
1.   Automatisk. Du er automatisk med i Lotto 

hver uge og betaler via PBS. Dine gevinster 
sættes ind på din bankkonto, og vi giver 
dig besked på mail, når du vinder

2.   Valgfrie tal. Vælg dine egne tal eller få en 
LynLotto hver uge

3.   Store gevinster. Du spiller med om  
minimum 10 mio. kr. hver uge

4.   Gratis! Det koster ikke ekstra at spille 
Lotto på PLUS abonnement

5.   Gratis ekstralodtrækninger. Du er med  
i ekstralodtrækninger om sjove og ander-
ledes præmier

– Tegn et PLUS abonnement på Lotto. Det koster ikke ekstra.

Du kan også 
tilmelde dig på 
tlf. 70 10 70 70

Peter Navnesen
Danske Boulevard 10
2900 Hellerup

12a 34b 56c
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Har du spørgsmål, eller er der noget, vi kan hjælpe med, så kontakt endelig vores Kundecenter på 36 37 19 99

Tænk... 112 blev Lotto-millionærer sidste år!Hvad vil du bruge pengene til, hvis du bliver den 
næste Lotto-millionær? Siden Lotto startede i 1989, 
er det blevet til i alt 2.378 millioner! Er der plads til 1 mio. eller 2 på din konto?
Lotto har et abonnement, så du aldrig glemmerMan glemmer let at få købt Lotto i en travl hverdag. 

Og man får ikke tjekket, om man har vundet. De fleste 
ærgrer sig lidt. Vi tilbyder hjælp - gratis og automa-
tisk. Servicen hedder PLUS abonnement. Når du også 
er tilmeldt vores PLUS nyhedsbrev, er du automatisk og 
helt gratis med i ekstra lodtrækninger hver 3. uge om specielle gevinster oveni.
Tilmeld dig PLUS abonnement nuGå ind på www.danskespil.dk/lykke eller indsend 
den vedlagte kupon. Husk! Hav dit kontonummer klar 
– så vi ved, hvor vi skal sætte dine gevinster ind.

Dit lykkenummer

Må heldet forfølge dig hver eneste uge?

    kun et lykkenummer fra at komme helt til vejrs… 
Tjek det allerede nu!Vil du have en smagsprøve på én af PLUS abonnements mange ekstraordinære gevinster 

allerede nu? En smuk aften i luftballon, døbt i champagne og slået til greve! Det er gevinsten, hvis 

du vinder på dit lykkenummer.

1. præmie!

Hej medborger

Ekstra!

– Tegn et PLUS abonnement på Lotto. Det koster ikke ekstra.

1.  Gå ind på 
www.danskespil.dk/lykke2. Indtast dit lykkenummer3. Klik på ”tjek”

Gør dit spil heldigere med PLUS abonnement 1.   Automatisk. Du er automatisk med i Lotto 
hver uge og betaler via PBS. Dine gevinster 
sættes ind på din bankkonto, og vi giver dig besked på mail, når du vinder2.   Valgfrie tal. Vælg dine egne tal eller få en 

LynLotto hver uge
3.   Store gevinster. Du spiller med om  minimum 10 mio. kr. hver uge4.   Gratis! Det koster ikke ekstra at spille Lotto på PLUS abonnement5.   Gratis ekstralodtrækninger. Du er med  i ekstralodtrækninger om sjove og ander-ledes præmier

Du kan også 
tilmelde dig på tlf. 70 10 70 70

Peter NavnesenDanske Boulevard 102900 Hellerup

12a 34b 56c
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Har du spørgsmål, eller er der noget, vi kan hjælpe med, så kontakt endelig vores Kundecenter på 36 37 19 99

Dit lykkenummer

1. præmie!

Må heldet forfølge dig hver eneste uge?

Tænk... 112 blev Lotto-
millionærer sidste år!
Hvad vil du bruge pengene til, hvis du bliver den 

næste Lotto-millionær? Siden Lotto startede i 1989, 

er det blevet til i alt 2.378 millioner! 

Er der plads til 1 mio. eller 2 på din konto?Lotto har et abonnement, 
så du aldrig glemmerMan glemmer let at få købt Lotto i en travl hverdag. 

Og man får ikke tjekket, om man har vundet. De fleste 

ærgrer sig lidt. Vi tilbyder hjælp - gratis og automa-

tisk. Servicen hedder PLUS abonnement. Når du også 

er tilmeldt vores PLUS nyhedsbrev, er du automatisk 

og helt gratis med i ekstra lodtrækninger hver 

3. uge om specielle gevinster oveni.Tilmeld dig PLUS abonnement nu

Gå ind på www.danskespil.dk/plus eller indsend den 

vedlagte kupon. Husk! Hav dit kontonummer klar – så 

vi ved, hvor vi skal sætte dine gevinster ind.    Du er kun et lykkenummer fra verdens bedste 

luksus-hotel… Tjek det allerede nu!

Vil du have en smagsprøve på én af PLUS abonnements mange ekstraordinære gevinster 

allerede nu? 3 dage i stjernernes og millionærernes paradis, hotel Villa d’Este i Milano, der er kåret 

til verdens bedste af Forbes Traveler! Det er gevinsten, hvis du vinder på lykkenummeret i dette 

brev. Kendisser verden over elsker det, og det tror jeg også, du vil gøre… 

Hej fornavn

Ekstra!

– Tegn et PLUS abonnement på Lotto. Det koster ikke ekstra.

Gør dit spil heldigere 
med PLUS abonnement 
1.   Automatisk. Du er automatisk med i Lotto 

hver uge og betaler via PBS. Dine gevinster 

sættes ind på din bankkonto, og vi giver 

dig besked på mail, når du vinder
2.   Valgfrie tal. Vælg dine egne tal eller få en 

LynLotto hver uge3.   Store gevinster. Du spiller med om  

minimum 10 mio. kr. hver uge
4.   Gratis! Det koster ikke ekstra at spille 

Lotto på PLUS abonnement
5.   Gratis ekstralodtrækninger. Du er med  

i ekstralodtrækninger om sjove og ander-

ledes præmier

1.  Gå ind på www.danskespil.dk/plus
2. Indtast dit lykkenummer
3. Klik på ”tjek” Du kan også tilmelde dig på tlf. 70 10 70 70

Peter NavnesenDanske Boulevard 102900 Hellerup

12a 34b 56c



ET AVANCERET ANALYSEVÆRKTØJ OPLØSER TALLENE 
Danske Spil måler hele tiden, hvordan investeringer-
ne i forskellige medier betaler sig. I samarbejde med 
mediebureauet BrandScience/OMD bruger man et 
avanceret ”salgsmodelleringsværktøj”, der opløser 
salgstallene fuldstændigt og fortæller, hvor meget 
af omsætningen, der skyldes markedsføringen i de 

enkelte medier og hvor meget, der kan tilskrives an-
dre faktorer. 

Fx bliver der taget højde for konkurrenternes mar-
kedsføring, helligdage, og om det regner eller solen 
skinner. Via analyserne kan man sige med 90 % sik-
kerhed, hvordan de enkelte medier bidrager til salget. 

MÅLINGER & KREATIVITET

» Med salgsmodelleringsværktøjerne kan vi dokumen-

tere præcist, hvor stor en andel af tilmeldingerne til 

PLUS abonnement, der kan tilskrives brevet – og hvor 

meget, der kommer fra vores øvrige medieinvesteringer 

eller andre faktorer.«

MARKEDSCHEF FOR LOTTO 
LINDA FRØKJÆR, DANSKE SPIL
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Har du spørgsmål, eller er der noget, vi kan hjælpe med, så kontakt endelig vores Kundecenter på 36 37 19 99

Dit lykkenummer

1. præmie!

Må heldet forfølge dig hver eneste uge?

Tænk... 112 blev Lotto-

millionærer sidste år!

Hvad vil du bruge pengene til, hvis du bliver den 

næste Lotto-millionær? Siden Lotto startede i 1989, 

er det blevet til i alt 2.378 millioner! 

Er der plads til 1 mio. eller 2 på din konto?

Lotto har et abonnement, 

så du aldrig glemmer

Man glemmer let at få købt Lotto i en travl hverdag. 

Og man får ikke tjekket, om man har vundet. De fleste 

ærgrer sig lidt. Vi tilbyder hjælp - gratis og automa-

tisk. Servicen hedder PLUS abonnement. Når du også 

er tilmeldt vores PLUS nyhedsbrev, er du automatisk 

og helt gratis med i ekstra lodtrækninger hver 

3. uge om specielle gevinster oveni.

Tilmeld dig PLUS abonnement nu

Gå ind på www.danskespil.dk/plus eller indsend den 

vedlagte kupon. Husk! Hav dit kontonummer klar – så 

vi ved, hvor vi skal sætte dine gevinster ind.

    Du er kun et lykkenummer fra verdens bedste 

luksus-hotel… Tjek det allerede nu!

Vil du have en smagsprøve på én af PLUS abonnements mange ekstraordinære gevinster 

allerede nu? 3 dage i stjernernes og millionærernes paradis, hotel Villa d’Este i Milano, der er kåret 

til verdens bedste af Forbes Traveler! Det er gevinsten, hvis du vinder på lykkenummeret i dette 

brev. Kendisser verden over elsker det, og det tror jeg også, du vil gøre… 

Hej fornavn

Ekstra!

– Tegn et PLUS abonnement på Lotto. Det koster ikke ekstra.

Gør dit spil heldigere 

med PLUS abonnement 

1.   Automatisk. Du er automatisk med i Lotto 

hver uge og betaler via PBS. Dine gevinster 

sættes ind på din bankkonto, og vi giver 

dig besked på mail, når du vinder

2.   Valgfrie tal. Vælg dine egne tal eller få en 

LynLotto hver uge

3.   Store gevinster. Du spiller med om  

minimum 10 mio. kr. hver uge

4.   Gratis! Det koster ikke ekstra at spille 

Lotto på PLUS abonnement

5.   Gratis ekstralodtrækninger. Du er med  

i ekstralodtrækninger om sjove og ander-

ledes præmier

1.  Gå ind på 

www.dans
kespil.dk/

plus

2. Indtast dit lykkenummer

3. Klik på ”tjek”

Du kan også 

tilmelde dig på 

tlf. 70 10 70 70

Peter Navnesen

Danske Boulevard 10

2900 Hellerup 12a 34b 56c

Det er nemt og gratis for Lotto-spil-
lerne at få et PLUS abonnement – 
og de er med i lodtrækninger om 
ekstra gevinster hver uge. Det blev 
der slået på, da Danske Spil for før-
ste gang nogensinde sendte breve 
for at rekruttere nye spillere.

Der blev udformet fem forskellige 
breve målrettet  til de forskellige 
modtagersegmenter. Alle modta-
gerne kunne straks få en smagsprø-
ve på de ekstraordinære gevinster. 
De skulle bare gå ind på danskespil.
dk/plus og tjekke et lykkenummer 
for at se, om de havde vundet en 
rejse.

Det var nemt for målgruppen at få 
et PLUS abonnement. De kunne 
sende en kupon eller ringe til Dan-
ske Spil, eller de kunne straks tilmel-
de sig på nettet, når de havde tjek-
ket deres lykkenummer.



DE GENNEMSNITLIGE REKRUTTERINGSOMKOSTNINGER 
FALDT MED 28 %
I efteråret 2010 gjorde Danske Spil status over medie-
investeringerne i de første 39 uger af året. Analyser-
ne viste, at 21,5 % af de nye PLUS abonnement til-
meldinger direkte kunne tilskrives brevudsendelsen.

Samtidig faldt prisen for at skaffe nye  PLUS abon-
nenter – set i gennemsnit hen over alle medier – 
med hele 28 %, da Danske Spil begyndte at bruge 
breve i mediemixet. 

INDEKSERET PRIS PR. TILMELDING: 2010 UGE 1-39
Danske Spil betaler meget mindre for at skaffe en ny 
PLUS abonnent, når de sender et brev, end når de 
bruger tv, radio og annoncer. Og rekrutteringsom-
kostningerne er mere end ti gange lavere end ved 
internetannoncering. 

Tallene er indekserede, så indeks 100 er den gen-
nemsnitlige tilmeldingspris på tværs af medierne. 
Som det ses, er brevet det eneste medie, der ligger 
under indeks 100.

RESULTATER & PERSPEKTIVER

38,6 % af de nye PLUS abonnement-
tilmeldinger ville være kommet under 
alle omstændigheder – dvs. hvis Lotto 
slet ikke havde brugt penge på reklamer.

32 % af tilmeldingerne kom fra spillere, 
der jævnligt spiller Tips, Oddset og andre 
typer spil hos Danske Spil. 

21,5 % af de nye PLUS abonnenter 
tilmeldte sig, fordi de havde fået et brev.

7,9 % af tilmeldingerne kom fra spil-
lere, der var påvirket af massekommuni-
kation som radio- og tv-reklamer samt 
magasin- og avisannoncer, internetan-
noncering m.m.

TV Online Radio Print Brevudsendelse

84114

217

974

132



» Vi annoncerer løbende på tv og i an-

dre massemedier  for at fortælle om 

PLUS abonnementet. Nu valgte vi  at 

teste, om vi også kunne brug breve til 

at rekruttere nye abonnenter. Det gav 

en overraskende flot effekt – faktisk 

kan vi se, at over 20 % af de nye PLUS 

abonnementer blev tegnet, fordi folk 

havde fået et brev. «

MARKEDSCHEF FOR LOTTO 
LINDA FRØKJÆR, DANSKE SPIL

SE EN FILM PÅ MOBILEN OG FÅ 
MERE INSPIRATION
Har din mobil adgang til nettet? Så kan du scan-
ne koden ovenfor og se en lille film, hvor Linda 
Frøkjær fra Danske Spil og Peter Loell fra medie-
bureauet BrandScience/OMD fortæller om casen. 

Scan fx koden med 
ScanLife, som du kan 
hente gratis i din app-
store. Eller sms  
TAG2GO til 1220. 



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 
nemt at bruge breve til at informere, skabe gode relationer og 
øge salget. Du kan fx besøge postdanmark.dk/brevetsstyrker 
og downloade:

• Beskrivelser af andre cases fra fx Nordea Liv & Pension, 
   Falck, Kræftens Bekæmpelse og Rentokil.

• ”Danskernes brevvaner 11” – 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 fortæl hvilke analyser og cases, du ønsker 
at læse.


