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Slow Steaming – Steady As She Goes
Dear Andrew,

Are you getting the savings you expected from Slow Steaming? 
What might you be missing out on?
What are your colleagues around the world doing?

Global Web Survey
Put the throttle on stand-by for a moment and visit the link below to take part in a 
global online survey of Slow Steaming trends within the global shipping industry

www.MANslowsteaming.com

Complimentary report
By devoting just 5 minutes of your time you will receive the final report with details 
about how your colleagues around the world are addressing the challenges of 
Slow Steaming!

We look forward to welcoming you to the survey.

Yours truly

Christian Rudbech Simonsen
MAN PrimeServ

Online Calculator
Check out your extra fuel 
savings with Turbocharger 
Cut-Out!

Put the throttle 
on stand-by and 
check out your 
options!
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OVERBLIK

INVITATION
Emnerne modtog et brev med personligt log-
in, hvori vi opfordrede til et besøg på microsi-
tet, hvor de kunne deltage i det globale survey 
og læse om MAN PrimeServs løsninger til 
Slow Steaming.

INVOLVERING
Surveyet tog afsæt i målgruppens usik-
kerhed om, hvad der er det rigtige at gøre, 
og brugte det som afsæt til en afdækning 
af deres kendskab og holdninger til brug 
af retrofi t til Slow Steaming. 

INSPIRATION 

Som fulfi lment modtog surveydeltagerne 
en rapport, som perspektiverede svarerne 
og stimulerede til refl eksion.
Efterfølgende udsendtes en justeret udgave 
til samtlige non-respondenter.
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MEDIER
Adresserede forsendelser
E-mail
Telemarketing

UDFORDRING
MANs teknologi til Slow Steaming gør det 
muligt at sejle langsommere med ældre con-
tainerskibe, hvilket har mange fordele. Men 
rederierne var skeptiske, blandt andet fordi 
de savnede dokumentation.

MÅLGRUPPE 
Beslutningscentret hos tre væsentlige grup-
per: Ejere og lejere af containerskibe samt de 
ansvarlige for skibenes drift (technical mana-
gers). Samlet målgruppe: 1.393 personer 
fordelt på 312 virksomheder. 

KAMPAGNENS MÅL 
At styrke målgruppens interesse for MANs 
løsninger til Slow Steaming og generere leads til 
en egentlig salgsdialog. Kvantitative mål: Invol-
vering i dialog: 5 %, vækst i salg 2012: 7 %.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Beslutningen om systematisk Slow Steaming 
var for rederierne en kompleks beslutning, 
der krævede store investeringer. Internatio-
nale analytikere var ikke i tvivl om gevinsten, 
men rederierne manglede dokumentation. 
MAN havde svarene. Men i stedet for at søge 
at overbevise, anerkendte man målgruppens 
pressede situation og store forbehold og 
lyttede.
 
Redskabet var et globalt survey, som gav 
deltagerne anledning til at adressere per-
spektiver og forbehold. Løftet var, at MAN 
efterfølgende ville samle, perspektivere og 
dele den indsamlede viden. Hovedbudskabet, 
som tog udgangspunkt i beslutningstagernes 
usikre situtation, var ”Steady as she goes” – 
et maritimt udtryk, som kan oversættes til ”Vi 
holder kursen støt”. Et signal om at MAN ville 
bidrage til fremdrift – uden at rokke båden.

Herpå handlede det om no nonsense kom-
munikation – om løsning, funktionaliteter 

og udbytte. Emnerne modtog et brev med 
personligt log-in, hvori de blev opfordret til 
at besøge micrositet, hvor de kunne deltage i 
det globale survey og læse om MANs løsnin-
ger til Slow Steaming.

Sitet indeholdt også en benefi t-beregner, som 
kunne dokumentere de indlysende økonomi-
ske fordele og den korte tilbagebetalingstid. 
Som fulfi lment modtog surveydeltagerne en 
rapport, som perspektiverede svarerne og 
stimulerede til refl eksion. Efterfølgende blev 
der udsendt en justeret udgave til samtlige 
non-respondenter.

RESULTAT
10,9 % respons. 1.393 udsendte mails gav 
152 registrerede besøgende, som alle deltog 
i surveyet, og 63,2 % af dem benyttede 
benefi t calculatoren. Efter færdiggørelse og 
udsendelse af rapporten om Slow Steaming 
besøgte 2.031 sitet, hvoraf 1.952 downloa-
dede rapporten. Salget steg 13 %.
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DOMMERBEGRUNDELSE
Slow Steaming er en stærkt tænkt og godt gennemarbejdet kampagne, som folder det gode grundhåndværk ud på bedste vis. En klassisk BtB-
kampagne på et komplekst område, hvor indsigten i målgruppen er helt afgørende. Man gør sig umage med at defi nere, hvem man skal i dialog 
med og bruger det grundige forarbejde til at skabe en driftsikker strategi. Med begreber, der vækker genklang, taler man direkte til målgruppen, 
og samtidig lykkes det at kommunikere en svær problemstilling enkelt og klart. Med en godt tænkt kampagne har man fået vendt en supertan-
ker og sat muligheder og løsninger på agendaen. En overbevisende vinder af kategorien. Til lykke til vinderne i kategorien Integreret BtB: 
MAN PrimeServ og Klausen + Partners.

VINDER AF
 INTEGRERET BTB


