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Regnestykket er ligetil 
– du er tæt på bonus og flere fordele

Sådan bliver du 
KerneKunde

1.  Ring til os på 33 55 56 33 

2.		Vi	finder	sammen	den	
bedste løsning til dig 

3.  Vi ordner alt det praktiske 
– også med det selskab, 
hvor du i dag har din 
indboforsikring

 Velkommen som  Kerne Kunde 
– til rabatter og særlige fordele

Da du allerede har forsikret din lystbåd hos Codan, er regnestykket ligetil: Du behøver bare at 
flytte din indboforsikring over til os for at få glæde af både kontant bonus og ekstra fordele.  
Samler du dine forsikringer, bliver du nemlig KerneKunde, og det er lig med flere fordele.

Du kan også få op til 10 % rabat og op til 10 % bonus 
Jo flere forsikringer du samler, jo højere bonus og rabat kan du opnå. Du skal blot have din indbo
forsikring og minimum en anden forsikring hos os for at blive KerneKunde. Som KerneKunde er 
du garanteret penge tilbage, hvert år du ikke har skader. Sidste år fik vores KerneKunder næsten 
60 mio. kr. i kontant bonus.

KerneKunder	har	flere	fordele
Med en indboforsikring hos Codan er dit indbo naturligvis dækket ved tyveri, brand og vand skade. 
Du er også dækket, hvis du er ansvarlig for skader på andre eller deres ting. Og så får du også en 
rejseforsikring inkluderet, som dækker alle i husstanden på private ferierejser af op til 60 dages 
varighed i hele verden. Så er du også dækket, når du sejler på ferie.

Herudover får du som KerneKunde særlige fordele hos Codan: 

  Du får en flytteforsikring, så dit indbo også er dækket mod skader ved flytning

  Du betaler kun én selvrisiko – også selvom en skade skal dækkes af flere forskellige forsikringer

Ring 33 55 56 33 allerede i dag – fordelene er kun et opkald væk
Det er nemt og ligetil at flytte din indboforsikring til Codan. Det eneste du skal gøre er at ringe  
til os på 33 55 56 33. Så fortæller vi dig mere om de fordele, der er ved at være KerneKunde.  
Du kan også læse mere på bagsiden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som KerneKunde.

Venlig hilsen 
Codan Forsikring

Jeannette Baess, Kundeservicechef
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Vi er glade for, at du har valgt at have din indboforsikring hos os, og håber du er tilfreds med den 
sikkerhed, forsikringen giver dig. Husk, at en Codan Indboforsikring ikke kun dækker dit eget 
indbo i tilfælde af skader og tyveri. Forsikringen dækker også dit ansvar, hvis du er skyld i skader 
på andre personer eller deres ting. Og så får du ikke mindst en årsrejseforsikring, der dækker i 
hele verden i op til 60 dage, for alle i din husstand med i prisen.

Du er kun én forsikring fra at blive KerneKunde
Som KerneKunde hos Codan kan du få op til 10 % i årlig bonus, så længe du ikke har skader på 
dine forsikringer, og op til 10 % rabat på dine forsikringer. Det er nemt at blive KerneKunde.  
Du behøver blot at vælge én forsikring ud over din indboforsikring. Og vælger du flere forsik
ringer, kan du få endnu flere fordele.

Dine fordele er kun et opkald væk – ring i dag på 33 55 56 70
Det ville glæde os at byde dig velkommen som KerneKunde hos Codan. Jeg håber derfor,  
at vi hører fra dig. Du kan ringe direkte til vores servicekonsulenter på 33 55 56 70 alle 
hverdage kl. 0818 og få personlig rådgivning omkring dine forsikringer.

Venlig hilsen  
Codan Forsikring

Jeannette Baess, Kundeservicechef

Vælg forsikringer her og se dine fordele på bagsiden

   Indboforsikring med ansvar og rejseforsikring  
for alle på

  Ulykkesforsikring og/eller Codan Care Behandlingsforsikring

  Husforsikring, fritidshus og/eller kolonihavehusforsikring 

  Bil og/eller motorcykelforsikring 

  Lystbådeforsikring med kasko

Du har taget første skridt  
til at få bonus og ekstra fordele  
som KerneKunde 

Så let bliver du 
KerneKunde
1.  Ring til os på 33 55 56 70

2.  Vi finder sammen den 
løsning, der passer til dit 
behov

3.  Vi sørger for det praktiske, 
hvis du har forsikring hos 
andre selskaber

 Se dine KerneKunde fordele på bagsiden
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Da du allerede har forsikret din lystbåd hos Codan, er regnestykket ligetil: Du behøver bare at 
flytte din indboforsikring over til os for at få glæde af både kontant bonus og ekstra fordele. 
Samler du dine forsikringer, bliver du nemlig KerneKunde, og det er lig med flere fordele.

Du kan også få op til 10 % rabat og op til 10 % bonus 
Jo flere forsikringer du samler, jo højere bonus og rabat kan du opnå. Du skal blot have din indbo
forsikring og minimum en anden forsikring hos os for at blive KerneKunde. Som KerneKunde er 
du garanteret penge tilbage, hvert år du ikke har skader. Sidste år fik vores KerneKunder næsten 
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Adresserede forsendelser

UDFORDRING
At kommunikere et svært tilgængeligt bud-
skab om et lavinvolveringsprodukt og gøre 
det så interessant for modtagerne, at de selv 
ville henvende sig for at høre mere.

MÅLGRUPPE 
Alle kunder med ét forsikringsprodukt hos 
Codan. 

KAMPAGNENS MÅL 
En gennemsnitlig responsrate på 3 % 
svarende til knap 1.000 opkald til callcenteret 
samt at konvertere 17 % af disse til salg og 
derved opgradere 170 kunder til KerneKun-
der. På lang sigt at reducere churn og på 
denne måde optimere ROMI. 

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Codan Privat ønskede at få fl ere kunder til at 
forstå værdien af at have mere end blot ét 

forsikringsprodukt i Codan for derved at øge 
loyaliteten og minimere churn. Løsningen 
blev et personligt brev til kunder med ét 
forsikringsprodukt, hvor man udnyttede 
data kreativt til at vise kunden, præcis hvilket 
produkt han eller hun manglede for at blive 
KerneKunde, og hvilke konkrete fordele de 
dermed ville kunne opnå.

Med kundens adresse og nuværende 
forsikringsaftale som vigtige informationer, 
kunne man præsentere den enkelte kunde 
for et simpelt regnestykke: ”din adresse + fx 
din bil/din båd/dig selv = store fordele”. For 
at gøre budskabet endnu mere personligt 
og synliggøre, at der ikke var tale om en 
massehenvendelse, blev det illustreret med 
håndskrift på en tavle.

Man undgik at overvælde modtageren med 
information og fi k samtidig gjort opmærksom 
på, at ”her er et forsikringsselskab, som bruger 
sin viden om mig til at tilbyde mig løsninger 
og fordele, som passer præcis til… mig”.

For at teste den kreative eksekvering, 
udsendte man eksempelvis en ’plain’ variant 
til en testgruppe. Her var budskabet i brevet 
det samme, men det personlige fl et på for-
sikringstyper på forsiden af brevet manglede. 
Forskellen i respons var åbenlys, idet ’tavle-
varianten’ genererede op til tre gange så 
mange opkald som ’plain-varianten’. Herefter 
sendte man udelukkende den kreative tavle-
variant til de resterende segmenter.

RESULTAT
Gennemsnitlig responsrate på 4,3 % på tværs 
af alle målgrupper (for visse segmenter op til 
ca. 15 %). 39 % af alle opkald blev konverte-
ret til salg, hvilket svarer til en stigning på 
148 % i forhold til lignende krydssalgskam-
pagner i 2011.
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