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Vaskemaskiner Årgang 1990 Årgang 1999 Electrolux 2012

Vandforbrug pr. år 449.000 liter ~ 19.082 kr. 230.000 liter ~ 9.775 kr. 138.000 liter ~ 5.865 kr.

Elforbrug pr. år 4.896 kWh ~ 10.282 kr. 4.296 kWh ~ 9.022 kr.  2.880 kWh ~ 6.048 kr.

Samlet årligt forbrug i kr. 29.364 kr. 18.797 kr. 11.923 kr.

Samlet årligt merforbrug 
(= besparelse) i kr. 
i forhold til ny maskine 17.441 kr. 6.874 kr.

Forudsætninger: 
Pris pr. kwt = kr. 2,10  
Pris pr. m3 vand = kr. 42,50 
8 kg vaskemaskine tilsluttet koldt vand 
60°C økonomivask uden forvask  
6 vaske pr. dag pr. maskine 360 dage pr. år

Tørretumblere Årgang 1990 Årgang 1999 Electrolux 2012

Elforbrug pr. år 22.310 kWh ~ 46.851 kr. 15.862 kWh ~ 33.310 kr.  4.992 kWh ~ 10.483 kr.

Årligt merforbrug 
(= besparelse) i kr. 
i forhold til ny maskine 36.368 kr. 22.827 kr.

Forudsætninger: 
Pris pr. kwt = kr. 2,10
8 tørringer pr. dag á 8 kg 360 dage pr. år

Regneeksempler
El- og vandforbrug

Lavenergi-tumbler 
med varmepumpe, 

som genvinder varmen
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Telefon: +45 63 76 20 00
Fax: +45 63 76 22 09

www.electrolux.dk/laundrysystems
www.vaskevalg.dk

Hammerholmen 24-28
DK-2650 Hvidovre 

<Vaskeri/boligforening>
<Adresse>
<Postnr/By>

<Att: Navn Navnesen>

 

 Den 10. september 2012

Kære <Navn Navnesen>      

Vi har kigget vores kundedatabase igennem, og det ser ud til, at der står nogle gamle 
Nyborg-maskiner i jeres vaskeri. Nyborg blev allerede i 1982 overtaget af Electrolux.  
Så maskinernes kvalitet er der ikke noget i vejen med. De vasker og tørrer sikkert stadig 
udmærket, men de bruger dobbelt så meget strøm og vand i forhold til en ny maskine 
fra Electrolux Professional.   

Få 2.000 kr. i skrotpræmie pr. maskine
Vi kører miljøkampagne i hele oktober og november måned. Det betyder, at I får en skrot-
præmie på 2.000 kroner for hver Nyborg maskine, som I udskifter med en ny fra Electrolux 
Professional. I folderen kan du læse mere om denne skrotpræmie.
 
Vi har også vedlagt nogle regneeksempler, der viser, hvor mange penge man sparer på el- og 
vandforbruget ved at udskifte de gamle røde Nyborg maskiner med nye Electrolux. Ring til 
os på tlf. 63 76 22 20, hvis du har spørgsmål til regneeksemplerne – eller hvis du ønsker en 
konkret beregning for dit vaskeri, som også viser, hvor hurtigt investeringen tjener sig selv 
hjem med de omfattende driftsbesparelser.

Har I nogle gamle maskiner (fra før år 2000), som ikke er Nyborg, så kontakt os alligevel. 
Måske kan de også udløse en skrotpræmie.

Book et møde og få to biografbilletter
Udfyld vedlagte svarkort og smid det i posten. Sætter du kryds ud for ”Lad os mødes”, så 
kommer vi med to biografbilletter til dig.

Med venlig hilsen
Electrolux Professional

Jan Smedegaard

PS: Tilbuddet om 2.000 kr. i skrotpræmie for hver Nyborg maskine gælder kun i oktober og 
november måned 2012.
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Har I nogle gamle maskiner (fra før år 2000), som ikke er Nyborg, så kontakt os alligevel. 
Måske kan de også udløse en skrotpræmie.

Book et møde og få to biografbilletter
Udfyld vedlagte svarkort og smid det i posten. Sætter du kryds ud for ”Lad os mødes”, så 
kommer vi med to biografbilletter til dig.

Med venlig hilsen
Electrolux Professional

Jan Smedegaard

PS: Tilbuddet om 2.000 kr. i skrotpræmie for hver Nyborg maskine gælder kun i oktober og 
november måned 2012.
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FØLGEBREV MED REGNEEKSEMPLER

STRATEGI: INTELLIGENT DATAMINING 

KONCEPT: SKROTPRÆMIE
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Adresserede forsendelser

UDFORDRING
At identificere boligforeningsvaskerier med 
Nyborg vaskemaskiner og tørretumblere fra 
1990’erne (Electrolux opkøbte Nyborg i 1982) 
og via en enkel og effektiv kommunikation at 
få vaskerierne til selv at henvende sig omkring 
udskiftning.

MÅLGRUPPE 
Godt 10.000 mindre vaskerier i boligforenin-
ger. Testgruppen, som i første omgang er 
bearbejdet med denne kampagne, er 1.100 
vaskerier/personer i boligbebyggelser med 
fællesvaskeri. 

KAMPAGNENS MÅL 
Salg af 50 vaskerimaskiner i 2012, samt at 
få liv i ”gamle” kunder – og få deres e-mail 
permission.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Normalt koncentrerer både Electrolux og 
konkurrenterne salgsarbejdet omkring de 
større boligforeninger og virksomheder, da et 
typisk salg tager 6-24 måneder. Men i kraft 
af antallet, har underskoven af mindre fælles-
vaskerier samlet set et interessant potentiale. 
Ved hjælp af intelligent datamining lykkedes 
det at lokalisere en række adresser, hvortil 
man for mere end 20 år siden har solgt 
Nyborg maskiner. Disse fik en direct mail med 
en særlig perioderabat ved udskiftning af en 
gammel Nyborg maskine med en ny og mere 
miljøvenlig Electrolux.
 
Rabatten var i form af en skrotpræmie på 
2.000 kr. for hver gammel Nyborg maskine. 
For at kortslutte den ellers langvarige, kom-
plekse beslutningsproces, gjaldt tilbuddet kun 
i oktober/november, hvor der ofte er penge 
tilovers på foreningernes budgetter.
 
Visuelt var skrotpræmien illustreret som en 
værdicheck, og illustrationen af den orange 

Nyborgmaskine var gjort lidt beskidt og 
bulet for at understrege, at den er gammel 
og utidssvarende. Regneeksempler viste, 
hvor meget vaskeriet årligt kunne spare i el 
og vandforbrug ved at udskifte. For at øge 
troværdigheden var arket ”hjemmelavet”, 
som om sælgeren selv havde lavet det.
 
To uger før kampagnestart blev der udsendt 
teaserpostkort. Udover skrotpræmien ved 
køb gav Electrolux to biografbilletter til alle, 
der takkede ja til et møde. Det trykte svarkort 
blev desuden anvendt til at indsamle e-mail 
permission.

RESULTAT
75 solgte vaskerimaskiner på to mdr. til en 
samlet omsætning på 1,35 mio. kr. (ROI: 3,6). 
76 udfyldte svarkort, hvoraf 85 % var med 
e-mail permission, og 64 ønskede et møde. 
Kampagnen har desuden startet en dialog 
med potentielle købere.
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