
DIRECT MAIL SIKRER NYE, GODE B2B-KUNDER  
– OMKOSTNINGER TIL UDSENDELSE AF 2 DM’ER VAR DÆKKET EFTER EN MÅNEDS SALG

» Som e-handelsvirksomhed kan 
man have en tendens til primært at 
satse på digitale medier i markeds-
føringen. Men hos Lomax har vi 
gode erfaringer med også at bruge 
fysiske medier – og her har direct 
mail en række fordele. 

Via direct mail kan vi ramme nye 
potentielle B2B-kunder meget  
præcist. Det fysiske materiale  
vækker opmærksomhed og er 
nemt for modtagerne at give  
videre til relevante kollegaer. 

Det er dog vigtigt at udforme  
materialet, så det appellerer til 
modtagerne. Vi har testet forskellige 
direct mails, og et seriøst brev med 
en vedlagt tilbudsavis virker langt 
mere relevant for vores målgruppe 
end en mere reklameagtig tryksag. 
Samtidig øges responsen til over 
det dobbelte. «

SALGSDIREKTØR LARS BØJER, 
LOMAX A/S 

Lomax blev grundlagt i 1962 og er i dag en 
af Danmarks største leverandører af kontorar-
tikler, elektronik, kontormøbler, husholdnings-
artikler, forfriskninger og lagerudstyr til erhvervs-
livet. 80 % af salget foregår via lomax.dk, 
webshoppen har et sortiment på 25.000 varer 
og tilbyder dag-til-dag levering i hele landet. 



BAGGRUND & EFFEKTMÅLING

NYE KUNDER KOMMER VIA DIGITALE OG 
TRYKTE MEDIER
De typiske kunder hos Lomax er små og mellemstore 
virksomheder, og Lomax markedsfører sig blandt andet 
via bannerannoncering, hvor folk kan klikke sig direkte 
videre til webshoppen. 

Men ikke alle potentielle kunder lægger mærke til 
bannerne – eller har lyst til at klikke på dem. Derfor 
bruger Lomax også fysiske medier som annoncer, 
print, adresseløse reklamer og målrettede direct mails. 

Det anslås, at en betydelig del af de nye kunder 
kommer ind via fysiske medier. Omfattende annon-
cering i blandt andet Jyllands-Posten, Berlingske og 
Børsen er en væsentlig del af forklaringen. 

TEST AF 2 FORSKELLIGE DIRECT MAILS
I forbindelse med en ny kampagne, der skulle skaffe 
flere kunder på Fyn og i Sønderjylland, valgte Lomax 
at teste to forskellige udformninger af en direct mail. 

Modtagerne var virksomheder, der ikke havde handlet 
hos Lomax i mindst et halvt år, og som havde mere 
end fem ansatte. 

I den første direct mail, der blev testet, var det centrale 
element et farvestrålende brev. Den anden direct 
mail blev sendt ud cirka seks uger efter, og her var de 
centrale elementer et mere klassisk udformet brev og 
en tilbudsavis. 

Nogle dage efter hver udsendelse ringede analyse-
bureauet Tranberg + Partners til et udvalg af mod-
tagerne for at høre om deres reaktioner på det 
materiale, de havde modtaget. 

DEN FØRSTE EFFEKTMÅLING VISER,
AT BREVET HAR GENNEMSLAGSKRAFT
Effektmålingen efter den første direct mail viser, at 
brevet som medie har en stærk gennemslagskraft i 
målgruppen.

Langt de fleste modtagere husker brevet, og læse-
værdien er langt over benchmark. Desuden har 8 % 
af alle modtagerne diskuteret materialet med andre – 
dette er dobbelt så højt som Post Danmarks benchmark. 

DEN ANDEN DIRECT MAIL FOKUSERER 
PÅ RELEVANS OG RESPONS
Til gengæld er antallet af modtagere, der synes at 
den første direct mail er relevant, under benchmark, 
og det samme gælder antallet af respondenter. 

I udformningen af direct mail kampagne nr. 2 
fokuserer Lomax derfor på at skabe bedre resultater 
på disse to områder. Det sker blandt andet ved at 
gøre budskaberne tydeligere og sætte mere fokus på 
de gode tilbud. 

Gælder til og med fredag den 9. maj 

Kontorartikler
Husholdning Forfriskninger

Møbler Lager
Elektronik

VÆRDIKUPON

Kr. 250,-
Få kr. 250,- i rabat på dit køb

for minimum kr. 500,- ekskl. moms

Indtast  N5YMMS  på
lomax.dk/værdikode

Skal vi også gøre det nemt for dig?

Hos Lomax er vi 100 engagerede medarbejdere med det fælles mål; 

”Vi gør det nemt for dig som kunde” 

Inden for det sidste halve år har vi haft fornøjelsen at byde velkommen 

til over 500 virksomheder på Fyn og Øerne.

De har valgt at handle hos Lomax på grund af:

√ Stort sortiment

√ Attraktive priser & bonus 

√ Dag til dag levering

√ Hurtig og kompetent service – både før, under og efter dit køb

√ Kampagner med ekstra gode tilbud og gaver

Prøv os!
Du får kr. 250,- i rabat, du skal blot handle for minimum kr. 500,-

Bemærk: Værdikuponen gælder til og med fredag den 9. maj.

Vi glæder os til at se dig på lomax.dk

Med venlig hilsen

Lars Bøjer
Salgsdirektør

lars.boejer@lomax.dk

Bemærk: Værdikuponen gælder til og med fredag den 9. maj.

Vi glæder os til at se dig på lomax.dk

Med venlig hilsen

Lars Bøjer
SalgsdirektørSalgsdirektør

lars.boejer@lomax.dk

Online
www.lomax.dk

Ring
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

E-mail
salg@lomax.dk

Lomax A/S
Stærmosegårdsvej 8

5230 Odense M

Hurtig og
gratis levering

ved køb for kr. 500,-
ekskl. moms

      Få

500 kr.
       i velkomstrabat og en Adidas VM fodbold! 

Hej!

Du sidder nu med Lomax’ 3-dages VM tilbudsavis, fyldt med skarpe priser på populære varer.
Tilbudspriserne i avisen gælder tirsdag, onsdag og torsdag d. 17.-19. juni, og det gør tilbuddet 
om VM fodbolden også. Alle produkter er naturligvis på lager og klar til omgående levering. YDERLIGERE gælder tilbuddet om 500 kr. i velkomstrabat de næste 2 uger indtil d. 29. juni. 
Du kan også besøge os på www.lomax.dk, hvor der fi ndes mere end 22.000 varer, eller du kan 
ringe på tlf. nr. 63 15 25 25, hvor vi svarer dit opkald indenfor 7 sekunder. 
Udover mig selv, er vi 100 medarbejdere, som arbejder for at gøre det nemt for dig at handle hos 
Lomax – og vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller brug for råd om køb.
Prøv, hvor nemt det er at handle med Lomax allerede i dag og få 500 kr. i velkomstrabat – og en 
Adidas VM fodbold!

PS: Velkomstrabatten på kr. 500,- opnås ved køb for minimum kr. 1.000,-. Vi glæder os til at høre fra dig.

    

        Med venlig hilsen 

                                             Lars Bøjer                                             Salgsdirektør                                             lars.boejer@lomax.dk

Online
www.lomax.dk

Ring
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

E-mail
salg@lomax.dk

Lomax A/S
Stærmosegårdsvej 85230 Odense M

Scor en gave!Hvis du slår til i denne uge, kan du udover 

kr. 500,- i rabat scorer denne VM fodbold – 

Værdikuponen gælder til og med den 29. juni. 

Tilbudsavisen og gaven gælder kun den 17. – 19. juni
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Fem hundrede kroner  

500 kr
500 kr 
i rabat ved køb over 1000 kr  

Rabatkode: 
2RMMKQ
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Den første direct mail 
består af et farvestrå-
lende brev med en 
værdikupon. Brevet er 
vedlagt fem bolsjer og 
bliver sendt i en sølv-
farvet boblekonvolut.

Direct mail nr. 2 bliver lige som den første 
sendt i en sølvfarvet boblekonvolut, og 
den indeholder også en værdikupon og en 
gave i form af bolsjer. Men selve brevet er 
langt mere klassisk og afdæmpet, og for 
at tydeliggøre budskaberne er der vedlagt 
en tilbudsavis.



DIRECT MAIL NR. 2 SKABER 
• endnu højere opmærksomhed
• relevansen øges markant
• og en mere end dobbelt så høj respons

INVESTERINGEN HAR MERE END TJENT SIG IND
Det faktiske salg har oven i købet været særdeles til-
fredsstillende, fortæller salgsdirektør Lars Bøjer fra 
Lomax: 

”De nye kunder handlede i gennemsnit for 13 % 
mere end vores øvrige kunder, og udgifterne til at 
producere og sende de to direct mails var allerede 
dækket ind af salget efter den første måned. Siden 
har 24 % af de nye kunder handlet hos os igen, så 
det har absolut været en god investering på kort sigt, 
og vi regner også med en mere langsigtet effekt.”

NYE DM’ER ER ALLEREDE SENDT 
Samtidig har Lomax høstet nogle erfaringer, der kan 
bruges i lang tid fremover. 

”Siden testforløbet har vi sendt fem nye direct mail 
kampagner ud i udvalgte områder, og hver gang har 
vi bygget videre på det, vi har lært. Vi har ambitiøse 
vækstmål, og vi vil helt klart blive ved med at bruge 
direct mail for at komme i kontakt med nye kunder 
og for at sælge mere og krydssælge til eksisterende 
kunder”, forklarer Lars Bøjer og slutter med et par 
gode råd:

”Jeg tror, at det betaler sig at eksperimentere med at 
udvikle nye kreative udformninger. Alle virksomheder 
og beslutningstagere er forskellige, så folk reagerer 
på forskellige stimuli. Og så betaler det sig at 
teste, hvad der virker bedst, hvilket er ret enkelt at 
gøre, når man sender direct mail.”

NØGLETAL FRA EFFEKTMÅLINGERNE 

DIRECT MAIL NR. 1 DIRECT MAIL NR. 2 BENCHMARK *

Husker direct mailen 75 % 78 % 54 %

Husker de vigtigste budskaber 49 % 57 % 28 %

Interesse og relevans 6 % 9 % 9 %

Diskuteret materialet med andre 8 % 8 % 4 %

Overvejer at handle hos Lomax 10 % 14 % 15 %

Respons 2 % 5 % 4 %

* Post Danmarks benchmark for effektmålinger af direct mails på B2B-markedet

FAKTISKE RESULTATER & KONKLUSION



Post Danmark A/S www.postdanmark.dk
Tietgensgade 37
1566 København V
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15

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

Du kan også finde masser af nyttig information på nettet. 
På www.postdanmark.dk/indsigter kan du fx downloade 
analysen ”Brevets styrke 2014”, der fortæller om  danskernes 
brevvaner, eller bogen ”Det bevidste brev” skrevet af Anne 
Katrine Lund. På www.postdanmark.dk/cases kan du finde 
cases med morfars.dk, Lirum Larum Leg 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.


