
KREATIV DIRECT MAIL BETALER SIG: 
SKABER ROI PÅ 7,4

Traditionelt er B2B måske den sværeste disciplin, når budskaberne skal nå helt ud. Landets 

virksomheder har en travl hverdag, hvor det kræver noget ekstraordinært for at vinde deres 

opmærksomhed. Så da Post Danmark ville i dialog med landets butikker inden for retail branchen 

– via Direct Mail – var det klart fra starten, at konceptualisering og idéudvikling skulle have en 

fremtrædende rolle i udformningen. 

Brevet har stadig en styrke, når det kommer til at pakke et budskab ind, som skaber ekstra 

opmærksomhed. Helt enkelt fordi mediet har uanede muligheder, når det kommer til nytænkning 

og kreativitet. Og så efterlader det fysiske medie et aftryk, der stadig er stærkere end fx e-mail, 

web, sms og sociale medier – når mediets muligheder bruges på den rigtige måde.

Se, hvordan Post Danmark lavede en ekstra slidstærk DM i denim (ja, du læste rigtigt), som skabte 

en imponerende ROI, hvor hver marketingkrone blev tjent ind igen hele 7,4 gange!

DM’en blev udsendt i 
 papirudgave i denim-look 
samt i rigtig denim.

Papirudgave

Denimudgave



I foråret 2016 sender Post Danmark DM’en ud til 1735 
mellem store og små butikker og netshops i hele landet for 
at gøre opmærksom på services og produkter, der kan 
hjælpe lige netop disse kunder i modebranchen. Det er fx 
hjælp og rådgivning til kundeindsigt, akkvisition af nye 
 kunder og fastholdelse af eksisterende kunder.

For at gennemtrænge støjen blev det tidligt besluttet, at 
DM’en skulle være en døråbner, og at selve oplevelsen af at 
modtage den skulle være en tour de force i mediets evner 
til at åbne døre. Derfor blev der gjort en ekstra indsats i for-
hold til at gøre eksekveringen kreativ og opsigtsvækkende. 

Materialet skulle også tale direkte ind til den verden, 
 kunderne befinder sig i med mode og tekstiler. Derfor 
 udformede Post Danmark en kuvert, som skilte sig tydeligt 
ud blandt alt det andet marketingmateriale, der lander 
 dagligt i kundernes postkasser. 

Og linket til modeverden blev underbygget ved, at kuverten 
blev lavet i vaskeægte denim – til 100 udvalgte kunder – 
med PostNord som afsender på den røde “tap”, der 
 normalt står jeans-navnet på – på baglommen. Til de 
 resterende modtagere blev kuverten sendt ud i papir med 
denim-look med ægte syninger i kanten for at give kuverten 
en ekstra interessant og iøjnefaldende dimension.

Valget af denim talte også direkte ind til kommunikationen 
om ”Distribution og marketing gjort af det rette stof”. 
Denim er jo noget af det mest slidstærke materiale, der 
 findes i tøjverdenen.

Målinger efter kampagnen viste, at udformningen havde 
været en dundrende succes. Se resultaterne på næste side.

EN DM I DENIM ÅBNER DØRE

I DM’en opfordrede Post Danmark 
modtagerne til at hente en gratis 
kundeanalyse – en Conzoom-analyse – 
som de kunne rekvirere på postdanmark.
dk/retail. Her skulle de afgive en 
permission for at få den gratis analyse  
– og her kunne de også hente gratis 
inspiration ved at se relevante cases fra 
deres egen branche. På sitet kunne de 
også få en dybere præsentation af de 
ydelser, Post Danmark kunne tilbyde dem 
– og i øvrigt komme i kontakt med Post 
Danmark. 



FÅ LOGISTIK OG MARKETING 
GJORT AF DET RETTE STOF

Hej <<Navn>>

Slidstærk marketing og logistik er nøglen til mere salg i din butik. Og vi 
kan levere skræddersyede løsninger, der giver dig de bedste vilkår for et 
godt salg.

Men lad os starte med at give dig en gratis kundeanalyse, som giver 
dig mere viden om dine kunder – og kortlægger potentielle kunder. 

Gå ind nu på postdanmark.dk/retail, bestil din conzoom@analyse, se 
mere om dine muligheder – og mød andre butikker, der har løftet salget 
med vores hjælp.

Venlig hilsen

                                  Hedegaardsvej 88, 2300 København S

<<Kode>> 
<<Firmanavn>> 
<<Navn>>
<<Adresse>>
<<Postnr. By>>

VIL DU HAVE SKARPERE MARKETING?
START NU PÅ POSTDANMARK.DK/RETAIL

   Find nye kunder og få mere trafik til din butik/
onlineshop med adresseløse reklamer – høj effekt 
lav kontaktpris

    Gør din reklames budskab til noget ekstraordinært 
og personligt med Direct Mails 

   Øg dit salg vha. Geo-demografiske værktøjer

   Se cases om Stylepit og andre, der havde stor succes 
med Direct Mails og adresseløse reklamer

En opfølgende effektmåling, hvor der blev gennemført 200 interviews af modtagerne, viste, at den kreative indsats og  
satsning sikrede fantastisk resultater:

RESULTATER AF EN DM GJORT AF DET RETTE STOF
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Denim-kuverten havde også kuvertfyld med en 
invitation til Retaildag hos Dansk Markedsføring, 
hvilket kunderne var i målgruppen for.

DM’en blev bakket 
op af en reminder, 
der blev sendt ud 
som postkort.

OM MATERIALETS  
UDFORMNING SVAREDE

126 NYE SALGSMULIGHEDER OG IMPONERENDE ROI. BUM!
DM’en var en stor succes og åbnede dørene for nye samarbejder for 
Post Danmark. Hele 126 nye salgsmuligheder blev det til på baggrund 
af de 1735 udsendte DM’er. 

I tal betød det en imponerende ROI på 7,4. Eller 7,4 kr. igen for hver 
krone, kampagnen kostede at lave. 

På næste side kan du se mere om dine muligheder med breve hos 
Post Danmark – og hvordan du også kan lave en DM gjort af det  
rette stof!

DM sikrede  
en imponerende  

ROI på 7,4!



Post Danmark A/S www.postdanmark.dk
Hedegaardsvej 88
2300 København S
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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

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; LOMAX og en række 
andre virksomheder.

Vi kan sende dig materialet med posten. Send en e-mail til 
brevet@post.dk og skriv hvilke analyser og cases, du ønsker 
at modtage.

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? 
Post Danmark kan assistere fra ”vugge til grav” på den 
 enkelte forsendelse:

• Eksisterende kundekarakteristika identificeres
• Kundeemner blandt eksisterende kunder identificeres  

og kvalificeres
• Nye kundeemner findes og kvalificeres
• Adresser vaskes og beriges
• Vurdering af budskaber, sprog og udformning af  

forsendelsen – hvis det ønskes
• Print og kuvertering af forsendelsen
• Indlevering og omdeling af forsendelsen
• Analyse af effekter af forsendelsen 

Vi kalder disse ydelser tillægsydelser, som kan hjælpe både 
eksisterende og helt nye kunder til bedst mulige udnyttelse af 
Post Danmarks forskellige kommunikationskanaler. 


