
DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET  
– MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

Selv den mest kræsne og travle 
målgruppe stopper op og fordyber 
sig, når de bliver præsenteret for 
et magasin med et flot layout og 
masser af tips og nyttige værktøjer. 
Det er tydeligt, efter Den Grafiske 
Branche sendte et inspirerende 
magasin til 2.800 marketing- og 
kommunikationschefer. 

Kampagnen skal gøre opmærksom på tryksagens 
fordele og gennemføres af Grafisk Arbejdsgiver-
forening på vegne af dens over 500 medlemmer, 
der fx omfatter trykkerier, bogbinderier, design- 
og kommunikationsbureauer samt andre virksom-
heder inden for den grafiske branche. Foreningen 
arbejder på at styrke medlemmernes konkurrence-
evne og yder også rådgivning om miljø, jura, 
overenskomster og meget mere.

Læs mere og hent  
inspiration på tryksag.dk



KAMPAGNE OM TRYKSAGEN
Den Grafiske Branche gennemfører en tre år lang 
kampagne, der skaber opmærksomhed om tryksagen. 

Den primære målgruppe er cirka 2.800 marketing- 
og kommunikationschefer i udvalgte danske virk-
somheder, og midtvejs i kampagnen, i september 
2012, har Den Grafiske Branche sat fokus på maga-
sinets kvaliteter. 

ET MAGASIN OM MAGASINET
De centrale budskaber er, at magasiner er rigtigt vel-
egnede til at formidle komplekse budskaber, som 
modtagerne kan fordybe sig i. Fordi magasiner typisk 
udgives med en regelmæssig frekvens, er de desuden 
gode til at skabe kontinuitet og sammenhæng i 
kommunikationen. 

Den Grafiske Branche valgte at formidle budskaber-
ne i det 36 sider store magasin ”MAG 2012”, der 
blev trykt i kraftig kvalitet med fast ryg og sendt ud 
som adresseret direct mail. 

Inde i magasinet kunne marketing- og kommunika-
tionscheferne læse interessant baggrundsstof om 
magasinets effekt, og de fik også inspiration og 
masser af konkrete råd om, hvordan man selv strikker 
et godt magasin sammen. 

På en fremtrædende plads i magasinet blev læserne 
opfordret til at besøge tryksag.dk for at læse mere 
og se cases om tryksager. Og de blev også opfordret 
til at deltage i en konkurrence via hjemmesiden eller 
ved at scanne en QR-kode.

EFFEKTMÅLING MED BENCHMARK
Tre dage efter udsendelsen ringede Tranberg Marke-
ting til 200 modtagere for at høre om deres holdninger 
til og reaktioner på magasinet.

I det følgende er resultaterne sammenholdt med en 
benchmark af tidligere tests af direct mails på B2B-
markedet. 

BAGGRUND & KAMPAGNE

Et kort og velskrevet følgebrev for-
tæller, hvorfor Den Grafiske Branche 
hylder magasinet med MAG 2012 – 
magasinet om magasinet.



FLOT EKSPONERING
Da de bliver ringet op, kan 63 % af alle modtagerne 
huske, at de har modtaget magasinet. Dette er højere 
end benchmark for B2B-direct mails, der er 52 %.

43 % kan huske, at afsenderen er Den Grafiske 
Branche, hvilket også er over normen, der er 37 %.

HØJ GEMMEVÆRDI
28 % af alle modtagerne har gemt magasinet. Blandt 
de modtagere, der husker at have modtaget magasin-
et, er gemmeværdien helt oppe på 44 %. Også her er 
tallene højere end normen, der er 22 % og 39 %.

OPLEVELSEN AF INDHOLDET ER HELT I TOP
54 % af læserne siger, at indholdet af MAG 2012 er 
relevant for dem. Her er benchmark 33 %. 

35 % oplever, at magasinet har en nyhedsværdi – 
mod en benchmark på 21 %. Og 35 % synes bedre 
eller meget bedre om Den Grafiske Branche, hvilket er 
mere end tre gange så højt som normen, der er 9 %. 

UNIK RESPONS
Allerede tre dage efter modtagelsen har 12 % af 
alle modtagerne foretaget en handling, enten ved at 

besøge tryksag.dk, læse magasinet og få mere  
viden eller ved at deltage i konkurrencen. Blandt  
læserne er responsen helt oppe på 39 %.

Til sammenligning er normen for respons på direct 
mails på B2B-markedet henholdsvis 3 % og 10 %.

22 % OVERVEJER AT BRUGE MAGASINER
20 % af læserne har diskuteret materialet med an-
dre, og 22 % overvejer i højere grad at bruge trykte 
magasiner. 

MEDIEFOLK FORETRÆKKER DET TRYKTE MEDIE
Tranberg Marketing spurgte også, hvordan marke-
ting- og kommunikationscheferne foretrækker at få 
deres information. 49 % af alle modtagerne og 63 % 
af læserne foretrækker at læse magasiner på tryk. 
Kun 34 % af alle modtagerne og 9 % af læserne vil 
helst have magasiner digitalt. 

Op til 87 % siger, at magasiner er inspirerende, har 
nytteværdi, har gemmeværdi og virker som øjenåb-
nere. Til gengæld synes kun ganske få, at magasiner 
er ligegyldige, spild af tid eller selvfede. 

RESULTATER

En stor annonce på side 7 opfordrer læserne til at besøge 
tryksag.dk og få inspiration til den næste tryksag. På hjemme-
siden og via en QR-kode kunne læserne også deltage i en kon-
kurrence om et års abonnement på deres yndlingsmagasin.



RESULTATER

DEN RIGTIGE STRATEGI
Resultaterne er på de fleste parametre langt bedre 
end benchmark for direct mails på B2B-markedet – 
og de er også bedre end forventningerne, der på 
forhånd var høje. 

Det viser, at det er lykkedes for Den Grafiske Branche 
at trænge igennem med budskaberne om, at maga-
sinet er et af de bedste medier til at skabe fordybelse 
og sammenhænge for læseren. 

EN OASE I EN HURTIG VERDEN
I en verden, hvor mere og mere bliver digitalt og 
flygtigt, fungerer magasinet som en oase. Den høje 

gemmeværdi indikerer, at et magasin af høj kvalitet 
er et medie, som selv travle folk som marketing- og 
kommunikationschefer tager med hjem og læser i 
sofaen.

Fordi magasinet fungerer som et frikvarter, er det en 
god ide at lade magasinet indgå i et samspil med 
andre medier, når man gerne vil skabe fordybelse, 
indhold og relevans. I dette tilfælde har kampagnen 
ikke alene åbnet målgruppens øjne for disse magasin-
fordele, det har også givet dem en værktøjskasse til 
magasinproduktion, som de kan bruge i deres hver-
dag.

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» Et magasin kan fortælle en historie med en anden 

dybde og kompleksitet end andre medier, og det giver 

magasinet en enestående værdi som kommunikations- 

og marketingmedie. Det ville vi gerne gøre opmærksom 

på – og det lykkedes. 

Jeg lagde især mærke til, at deltagerne i effektmålingen 

siger, at magasiner giver inspiration. Det er interessant, 

for det kan skyldes, at folk bruger digitale medier til at 

søge specifik information – mens magasiner typisk 

ofte giver læserne noget, de ikke vidste, de var inte-

resserede i. Det kan man bruge forretningsmæssigt, 

ved fx at anvende ”magasin-tricks” i sine kundeblade, 

brochurer m.m. «

KOMMUNIKATIONSCHEF ANNE BIRKELUND 
GRAFISK ARBEJDSGIVERFORENING



Magasinet rundes af med en krølle på halen: En underholdende bagside, hvor 
man trin-for-trin guides gennem den svære proces med at beslutte, om virk-
somhedens magasin fortsat skal udgives på tryk, eller om man skal gå online. 

MAG 2012 har en stærk visuel identitet og er fyldt med ekspertviden om, 
hvordan man strikker et godt magasin sammen. Læserne kan blandt andet 
følge tilblivelsen af et opslag med kokken Paul Cunningham. 



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 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 TDC Erhverv, Ikano Bank, Kræftens Bekæmpelse, 
L’EASY, Aller 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.

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