
WIN BACK BREVE VIRKER
– SEAS-NVE VINDER 11 % AF KUNDERNE TILBAGE MED ET SAGLIGT BREV

Breve lever længe og er en effektiv 
måde at vinde kunder tilbage.
Samtidig kan et langt, relevant
og klassisk brev uden her og nu 
tilbud skabe næsten dobbelt så 
høj effekt som et kort og mere 
reklameagtigt brev med et tilbud.

I SEAS-NVE sørger vi for, at du kommer trygt 
ind i fremtiden med de bedste produkter 
inden for energi, fibernet og energirådgivning. 
Vi har 100 års erfaring og en ekspertise, der er 
til at føle på - og er tilmed Danmarks største 
andelsejede energi- og fiberselskab. SEAS-NVE 
har en vision om at være din bedste  
forbindelse, og vores mission er at sikre  
vores kunder energi og fibernet.



BREVE TIL TIDLIGERE KUNDER

I dag kan danskerne frit vælge, hvor de vil købe den 
strøm, de forbruger. For at genvinde de lokale kunder, 
der er begyndt at købe strøm hos andre selskaber, 
sender SEAS-NVE løbende win back breve. Selskabet 
besluttede at få undersøgt, hvordan brevet blev 
modtaget – og om man kunne gøre noget for at 
øge responsen.

SÅDAN TESTEDE SEAS-NVE

KVALITATIV TEST

SEAS-NVE og analyseinstituttet Nielsen inviterede et 
antal tidligere kunder til at deltage i en kvalitativ test 
i fokusgrupper. På baggrund af fokusgrupper udvik-
lede SEAS-NVE et nyt brev – længere, mere klassisk 
sat op og uden her og nu tilbud. 

KVANTITATIV TEST

Det nye brev blev sendt ud til en testgruppe af tidligere 
kunder. Samtidig modtog en anden testgruppe det 
gamle brev.

En uge efter udsendelsen ringede Nielsen til 253 
modtagere fra hver af de to grupper for at høre om 
deres erindring af brevene.

En måned efter, gennemførte Nielsen nye telefon-
interviewes af 203 modtagere fra hver gruppe, der 
skulle afdække effekten blandt de modtagere der 
havde valgt ikke at vende tilbage til SEAS-NVE. 

DET GAMLE BREV

6% WIN BACK  

Fokusgrupperne fortæller, at det gamle brev  
signalerer reklametryksag mere end et personligt 
brev.

DET NYE BREV

11% WIN BACK 

Det nye brev er længere end det gamle, det  
forklarer tingene grundigt, relaterer til modtagerens 
behov og spiller på det lokale tilhørsforhold. 

BAGGRUND & ANALYSER

Et særligt tilbud på  FastEnergi

Da du tidligere har været kunde hos os, har jeg et godt tilbud på 
FastEnergi gældende for 1. oktober 2013 – 30. september 2014. 
Når du låser din elpris fast, slipper du for ubehagelige overraskelser, 
hvis elprisen pludselig stiger. 

Som et særligt tilbud kan du få et abonnement til 0 kr. (værdi 150 kr.), 
hvis du bestiller FastEnergi senest 23. august 2013. 

Ring, kryds eller klik – så sørger vi for det hele
Udfyld svarkortet, klik ind på www.seas-nve.dk/jatak eller ring til os på 
70 29 25 00 senest 23. august 2013. Det er gratis at skifte, og vi klarer alt 
det  praktiske. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
SEAS-NVE

Carsten Fischer, Markedschef

Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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Du har tidligere været elkunde hos SEAS-NVE, og det vil vi rigtig gerne have, du 
bliver igen. På overfladen ligner det ene energiselskab måske det andet. Men for 
os betyder det noget, om du er kunde eller ej. Du er nemlig ikke bare kunde, men 
også andelshaver og derfor medejer af SEAS-NVE. 

Undgå regninger fra to selskaber
En af fordelene ved at vende tilbage er bedre overblik over din samlede, årlige el-
udgift. Lige nu er den spredt ud på regninger fra to selskaber. Det oplever mange 
som mere besværligt, end de havde regnet med. En væsentlig del af de andel-
shavere, som har prøvet et andet energiselskab, er vendt tilbage til SEAS-NVE 
igen. Især fordi de vil have overblikket tilbage. Som SEAS-NVE-kunde får du kun 
elregninger ét sted fra, og du kan altid følge dit elforbrug via minmaaler.dk 

Gratis energirådgivning 
Vi kan også hjælpe dig med at sænke dit forbrug af el, gas og varme. Vores profes-
sionelle energirådgivere ved alt om, hvordan man sparer energi, og de er altid klar 
ved telefonerne med gode råd og vejledning – ganske gratis.

Lav elpris i et helt år 
Vi kan desuden tilbyde dig en fast, lav elpris i et helt år. Det kaldes FastEnergi. 
Lige nu er markedsprisen på el meget lav, og hos os kan du låse din elpris, så du 
betaler samme lave pris i et år – uanset om markedsprisen stiger. Det kan både 
spare penge og skabe ekstra tryghed, fordi din eludgift bliver mere forudsigelig.

Skift på under ét minut
Vi håber, du har lyst til at blive SEAS-NVE-kunde igen – det tager kun et øjeblik. 
Benyt vedlagte svarkort eller klik ind på www.seas-nve.dk/jatakfastenergi 
– så ordner vi resten. Hvis du har flere spørgsmål, før du beslutter dig, er du meget 
velkommen til at ringe på 70 29 25 00. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen dit andelsselskab
SEAS-NVE

Carsten Fischer, Markedschef

Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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Vend tilbage til SEAS-NVE – og få bedre 
 overblik og større økonomisk tryghed

Ved du, at SEAS-NVE...

•  kan levere el over hele 
landet? For eksempel 
også til fritidshuse 
uden for vores eget 
forsyningsområde

•  har 100 års erfaring 
med sikker elforsyning?

•  sikrer regionen over 
700 vigtige arbejds-
pladser?

» Med udgangspunkt i et allerede godt Win Back brev,  

er det overraskende, at man med en markedsanalyse kan  

forbedre resultatet så markant.

Når vi sender Win Back breve ud i dag, er det en endnu  

flottere businesscase der ligger bag, hvilket i sidste ende 

kommer alle andelshavere i SEAS-NVE til gode «

ANALYTIKER MAJBRIT HILAIRE  
SEAS-NVE



DET LANGE, NYE BREV ER BEDST

Uanset hvilket brev, de tidligere kunder modtager, er erindringen virkelig høj, og en troværdighed på 83 % er i top. 

På en række parametre virker det nye brev dog markant bedre end det gamle. Ved interviewet en uge efter ud-
sendelsen er der signifikant flere – 85 % mod 73 % – der husker at have modtaget det nye brev end det gamle. 

Det er også interessant, at modtagerne synes, at det nye brev er langt nemmere at forstå, og at signifikant 
flere har læst hele indholdet – på trods af, at det nye brev er meget længere end det gamle. 

BREVE LEVER LÆNGE

En måned efter udsendelsen er der stadig en meget 
stor del af modtagerne, der husker de breve, de 
har fået – henholdsvis 58 % og 70 %. Det er en 
imponerende langtidseffekt. 

Samtidig er det interessant, at henholdsvis 42 % og 
40 % siger, at brevene giver et rigtigt godt eller godt 
indtryk af SEAS-NVE. Blandt dem siger henholdsvis 
39 % og 45 %, at det gode indtryk skyldes, at SEAS-
NVE viser interesse og er proaktive.
 
Breve opfattes altså som en god kontaktform, og de 
tidligere kunder tager meget positivt imod win back 
brevene fra SEAS-NVE.

11 % WIN BACK PÅ DET NYE BREV

Efter testen måler SEAS-NVE den faktiske effekt. 
Begge breve skaber flotte resultater, idet det gamle 
brev får 6 % af modtagerne i testgruppen til at blive 
kunder hos SEAS-NVE igen, og det nye brev får hele 
11 % af modtagerne til at vende tilbage.

På baggrund af testen konkluderer SEAS-NVE, at 
brevet er et effektivt medie, når man gerne vil gen-
vinde tidligere kunder. Fremover får alle frafaldne 
lokale SEAS-NVE kunder et win back brev, der byg-
ger på det nye brev. 

RESULTATER & KONKLUSION

INTERVIEWS EFTER EN UGE 

DET GAMLE BREV DET NYE BREV

Samlet erindring (spontan og hjulpet) 73% • 85% 

Husker budskabet: Mulighed for at vende tilbage 42%  • 54%

Gemmeværdi – har stadig brevet 43% 51%

Læseværdi – har læst hele brevet 37% • 48%

Læseværdi – har læst dele af indholdet • 47% 35%

Brevet var nemt at forstå 82% • 92% 

Brevet er troværdigt 85% 83%

• Signifikans

INTERVIEWS EFTER EN MÅNED

DET GAMLE BREV DET NYE BREV

Erindring (hjulpet) 58% • 70%

Husker budskabet: Mulighed for at vende tilbage 35% • 51%

Det er helt i orden, at SEAS-NVE sender et brev 87% 83%

Brevet giver et rigtig godt/godt indtryk af SEAS-NVE 42% 40% 

Det gode indtryk skyldes, at SEAS-NVE viser interesse 39% 45%

Brevet får mig til at føle mig tættere på SEAS-NVE 20% 21%

• Signifikans



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

01
14

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 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.


