
KVALIFICERING

På micrositet kunne emnerne svare på en 
række spørgsmål om deres holdninger til 
fi re emner. 

Kvalifi cering af behov og ønsker
Brug 15 minutter og få input til arbejdet med en kostpolitik 

Surveysite
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MEDIER
Adresserede forsendelser
E-mail
Telemarketing

UDFORDRING
At trænge igennem på markedet for 
kantineløsninger med et brand, der primært 
er kendt for rengøring, som savner en klar 
gastronomisk profil og som opfattes som en 
usmidig mastodont.

MÅLGRUPPE 
Beslutningscentre i Business Services- og 
IT-virksomheder med flere end 100 ansatte 
og med eget produktionskøkken. I alt 459 
emner segmenteret i tre grupper: Købere, 
Sponsorer og Influenter.

KAMPAGNENS MÅL 
At skabe kendskab til ISS Catering som 
kantineleverandør, afdække potentielle 
kunders ønsker, krav og nuværende løsning 
samt generere leads. Kvantitative mål: 10 % 

respons og 5 leads til opfølgning.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Catering- og /kantineløsninger sælges ikke på 
en enkelt DM-henvendelse – især ikke, – når 
man hedder ISS og er mest kendt for at gøre 
rent. Ved at undgå det forventelige – at tale 
om kuvertpriser og kriterier for leverandør-
valg – men derimod invitere til refleksion, 
stillingtagen og dialog, fik ISS hul igennem 
til modtagerne, og gang i diskussionen i 
beslutningscentrene.
 
Under paraplyen Mad & Meninger ”Har 
din virksomhed en kostpolitik?” blev der 
kommunikeret stærke holdninger til om virk-
somheders madordninger. Dermed imødegik 
ISS Catering fordomme som ”ISS er dem, som 
gør rent” og ”ISS savner gastronomisk profil”.
 
Kommunikationen koncentrerede sig om 
nøgleområder, hvor ISS i høj grad kan levere: 
Kvalitet, sundhed, bæredygtighed og ople-
velser. I et brev vedlagt en brochure om kost-

politik, blev emnerne opfordret til at besøge 
et microsite via personligt log-in og svare 
på en række spørgsmål. Efter besvarelserne 
autogenererede sitet individuelle guides til at 
udarbejde en kostpolitik.
  
Samtlige emner blev fulgt op telefonisk, og 
ISS Caterings sælgere modtog naturligvis 
emnernes svar som grundlag for den videre 
salgsdialog. Svarene fra kampagnen blev 
efterfølgende kombineret med input fra en 
Nielsen-analyse og perspektiveret i folderen 
“Fremtidens Kantine”.

RESULTAT
Respons: 41,2 %, kvalificerede leads: 12 %. 
55 af i alt 189 respondenter på websitet 
besvarede spørgsmålene, 38 afgav permis-
sion. 13 møder booket. En treårig kontrakt 
med et årligt DB på 1,2 mio. kr. ROI: 8,7.
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