
NYKREDIT TESTER TRYKT VS. DIGITALT MAGASIN   
– DE TO MEDIER HAR FORSKELLIGE STYRKER

Hvis flere kunder åbnede deres 
e-mails, ville Nykredit kunne kon-
vertere mange kunder til ambas-
sadører med en digital udgave af 
Nykredit Magasin. Men næsten 
dobbelt så mange læser papirud-
gaven, og derfor er den bedre til at 
skabe værdi og relationer. Samtidig 
giver det trykte magasin tre gange så 
høj respons som det digitale magasin. 

Nykredit er Danmarks fjerdestørste bank med 
kompetencer inden for bank og realkredit. 



ET RELATIONSSKABENDE MAGASIN

Nykredit sender kundemagasinet Nykredit Magasin 
til cirka 200.000 privatkunder tre gange årligt. 

Magasinet indeholder både artikler af generel interes-
se og mere specialiseret stof om bolig, investeringer, 
pension m.m. Målet er at informere, yde rådgivning, 
skabe respons – og at knytte kunderne tættere til 
Nykredit. 

TEST AF FYSISK VS. DIGITAL UDGAVE

I oktober 2011 valgte Nykredit at teste, om en digital 
udgave af magasinet ville blive modtaget på samme 
måde som den trykte udgave. 

Lidt over 7.000 repræsentativt udvalgte kunder fik en 
e-mail med link til en digital udgave af Nykredit Maga-
sin, og resten af de cirka 200.000 privatkunder mod-
tog et følgebrev og en fysisk udgave af magasinet. 

MÅLING AF MODTAGELSE OG RESPONS

Et par dage efter udsendelsen gennemførte media-
bureauet MEC og salgsmodelleringspartneren Ohal 
en analyse, der skulle sammenligne kvaliteten af de to 
kanaler og den værdi, medierne skaber for Nykredit. 

Cirka 600 modtagere af magasinet og knap 400 
modtagere af e-mailen blev ringet op, og der blev 
lagt vægt på at afdække to spørgsmål:

1 Hvor stor andel af modtagerne læser magasinet?
2 Hvilken opfattelse efterlader magasinet i læsernes 

bevidsthed?

Sideløbende registrerede Nykredit den respons, der 
kom ind via telefon, svarkort, e-mails og besøg på 
nykredit.dk.

BAGGRUND & ANALYSE

Både i følgebrevet og e-mailen blev kunderne 
inviteret til et rådgivningsmøde – en såkaldt Blå 
time, hvor kunden og en rådgiver fra Nykredit 
sammen gennemgår den daglige økonomi, 
boligøkonomien, pensionsopsparingen og inve-
steringerne. 



DET TRYKTE MAGASIN VINDER PÅ 

DE FLESTE PARAMETRE

I testen performer det trykte magasin langt bedre end 
det digitale magasin på langt de fleste parametre. Det 
skaber højest opmærksomhed, læses langt mere og 
opfattes som mere relevant end det digitale magasin. 

Som en direkte følge af den høje læseværdi er det 
trykte magasin også bedst egnet til at skabe ambassa-
dører, der har en positiv opfattelse af Nykredit og 
taler med andre om det, de har læst. 

Dermed er det trykte magasin langt det mest effek-
tive medie i Nykredits arbejde med at skabe værdi 
for kunderne og nå det overordnede mål om at 
knytte kunderne tættere til virksomheden. 

HVIS E-MAILS BLEV LÆST MERE, VILLE DE VIRKE

Den centrale udfordring for det digitale magasin er, 
at det kun er en lille andel af kunderne, der læser og 
husker deres e-mails. Den lave læseværdi og erindring 
smitter af på responsen, der er mere end tre gange 
lavere end responsen på det trykte magasin. 

Det digitale magasin har dog et stort potentiale. 
Hvis lige så mange kunder åbnede, læste og huske-
de deres e-mails, ville det digitale magasin være 
bedst til at skabe ambassadører for Nykredit. 

POTENTIALE FOR UDVIKLING

Mediabureauet MEC konkluderer, at det trykte me-
die har en naturlig plads i dagens mediebillede, og 
at mediet virker troværdigt med en afsender som 
Nykredit i ryggen. 

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

MODELLERING RENSER RESPONSTALLENE
I vurderingen af responsen er der anvendt en økonometrisk 
responsmodellering, der tager højde for, at responsen på 
Nykredit Magasin påvirkes af en række ydre faktorer som 
fx tiden på året og usikkerheden i samfundet samt Nykredits 
tv-annoncering og andre reklameaktiviteter.

» Vi er meget glade for at få at vide, at så mange af 

vores kunder faktisk er opmærksomme på Nykredit 

Magasin og også læser det. Det bestyrker os i, at vi 

fortsat skal have fokus på at udvikle magasinet både 

med hensyn til sprog, grafik og indhold – så det 

fortsat fanger øjet og er interessant for modtagerne. «

OMRÅDEDIREKTøR LENE QVIST, 
NYKREDIT



DET TRYKTE MAGASIN PERFORMER 

BEDST I RELATIONSTRAPPEN

Det trykte magasin huskes af 78 % af kunderne, op-
fattes som relevant og formår at skabe relationer til 
kunderne.

DET DIGITALE MAGASIN 

HAR EN INDTRÆNGNINGSBARRIERE

E-mailen med det digitale magasin har sværere ved 
at trænge igennem end brevet. Barrieren ligger i, at 
færre kunder – 44 % mod 78 % – kan huske, at de 
har modtaget e-mailen med magasinet. Til gengæld 
er det digitale magasin bedre til at konvertere de kun-
der, der erindrer magasinet, fra relevans og til at blive 
ambassadører for Nykredit. 

DET TRYKTE MAGASIN LÆSES AF LANGT FLERE

45 % af kunderne læser det trykte magasin, mens 
kun 25 % læser det digitale magasin. 

RESULTATER

DET TRYKTE MAGASIN GIVER FLEST POSITIVE KUNDER 

Læsevenlighed, troværdighed, design, aktualitet og 
personlig værdi. Det trykte magasin scorer højest på 
alle disse parametre og giver dermed flere positive 
kunder end det digitale magasin.

OVER TRE GANGE SÅ HøJ RESPONS 

PÅ DET TRYKTE MAGASIN

Andelen af modtagerne af det trykte magasin som 
efterfølgende har kontaktet Nykredit enten ved at 
ringe, sende et svarkort eller bruge nettet – er indeks 
330. MEC vurderer, at denne respons er repræsen-
tativ sammenlignet med tidligere udsendelser af 
magasinet, når man via responsmodellering renser 
tallene for påvirkning fra ydre faktorer som Nykredits 
sideløbende annoncering.

Responsen blandt modtagerne af det digitale  
magasin er indeks 100. 
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KUNDERELATION
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» Vi følger nøje hvilke medier, kunderne fore-

trækker, og analysen viser, at det trykte maga-

sin har klare fordele over det digitale. Samtidig 

kan vi se, at der er stort potentiale i det digitale 

magasin, hvis det kan lykkes at overkomme 

indtrængningsbarrieren. 

Udfordringen er, at forbrugernes selektive læs-

ning af e-mails nok ikke ændrer sig. 

Så selv om vi har en ambition om at blive mere 

digitale, vil vi med de nuværende medievaner 

fortsat sende et trykt magasin. «

OMRÅDEDIREKTøR LENE QVIST, 
NYKREDIT

Den trykte og den digitale udgave af det magasin, 
der blev testet, havde samme indhold med blandt 
andet artikler om energiforbedringer, rentebesparel-
ser og investeringsstrategier.
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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 2012”, der fortæller om danskernes 
brevvaner, og du kan finde cases med Ikano Bank, Den 
Grafiske Branche, L’EASY, Danske Spil 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.


