
Et brev på selvmordsmission

DM

QR-kode med 
link til webside

Webside – opdatering af e-mailadresse

YouSee A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C

Hej <Fornavn> <Efternavn>

Når du har tv fra YouSee, har du mulighed for at se alle kanalerne i din tv-pakke 
i skarp digital kvalitet. Desværre ved vi dog, at nogle af vores kunder ikke kan se 
alle deres kanaler, og det kan afhænge af flere ting: Bl.a. hvilket fjernsyn de har,  
og hvordan deres kanaler er indstillet. Heldigvis har vi en nem løsning.

Få hjælp til at indstille dit tv korrekt
For at hjælpe vores kunder med at finde ud af, om deres kanaler er indstillet  
korrekt, har vi lavet en TV-Test, som du kan tage på nettet. Indtil videre har 
60.000 kunder taget den, og faktisk har 14 % fundet ud af, at de kan få adgang  
til flere kanaler, samt hvordan de indstiller deres tv korrekt. 

Tag TV-Testen på yousee.dk/TV-Testen  
eller scan koden med din mobil
For at sikre at du får mest muligt ud af dit YouSee abonnement, 
vil vi gerne opfordre dig til at bruge 2 minutter på at tage  
TV-Testen på yousee.dk/TV-Testen. Når du tager testen, skal  
du indtaste dit kundenummer: 

Dit kundenummer er <Kundenummer> 

Vær opmærksom på, at du bliver bedt om at oplyse din e-mailadresse, når du 
tager TV-Testen, så vi efterfølgende kan sende dig resultatet af den.

Nyhed: I oktober har du adgang til 5 ekstra kanaler – kvit og frit
I september afholdt YouSee en stor kanal-afstemning, hvor alle kunder havde  
mulighed for at stemme på de 5 kanaler, de helst vil have fri adgang til i 
hele oktober. Alle kanalerne sendes kun i digital kvalitet, så hvis du tager 
TV-Testen, kan du samtidig sikre, at du også får glæde af de kanaler, der 
vandt – bl.a. Showtime, History Channel HD og Nat Geo Wild HD. 

På yousee.dk/stem kan du se samtlige 5 vinderkanaler, samt hvordan  
du indstiller dem. Rigtig god fornøjelse!

Venlig hilsen 
YouSee Kundeservice

<Fornavn> <Efternavn> 
<Vejnavn> <Nr> 
<Postnummer> <By>

Tag TV-Testen og find ud af,  
om du kan se alle kanalerne  
i din tv-pakke

 

Ring hvis du 
har spørgsmål

70 70 40 40

 

60.000 har 
allerede taget 
TV-Testen

YouSee A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
Telefon 70 70 40 40
kundeservice@yousee.dk

DM

Hej <Navn Navnesen>

Du har tidligere givet os din e-mailadresse, så vi kan holde dig opdateret med nyheder 
om dit YouSee abonnement, gode særtilbud og praktisk service information. Nogle gange 
skriver vi også til dig, hvis vi i en periode åbner for nogle spændende kanaler, du normalt 
ikke har adgang til. F.eks. åbnede vi i påsken og hele april måned op for alle vores seks 
gode børnekanaler.

Opdatér din e-mail så du ikke går glip af dine fordele
Da vi for nylig skrev til <forkert e-mail>, kom vores e-mail imidlertid retur.

For at sikre at du fremover får vores e-mails, skal du opdatere din e-mailadresse. Det tager 
kun 2 minutter.

Gå ind på yousee.dk/dit-tv/email eller scan QR koden
Her skal du indtaste dit kundenummer <kundenummer> og din aktuelle 
e-mailadresse. 

Så sørger vi for at holde dig opdateret!

Venlig hilsen 
YouSee Kundeservice

<Navn Navnesen 
Enellerandenvej 11 
1111 Etsted>

Har du tid til at opdatere  
din e-mail? Vi vil nemlig gerne 
kunne forkæle dig lidt.

Sådan scanner du QR-koden
For at scanne koden ovenfor skal du downloade en app til din iPhone eller  
Android smartphone. Du kan f.eks. downloade app’en i-nigma gratis i App 
Store eller på Android Market. Søg efter ”QR Reader” og se de forskellige 
muligheder. Når du har downloadet en applikation til din mobil, scanner du 
koden med kameraet på din telefon. Herefter lander du direkte på YouSee’s 
hjemmeside, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.

Opdatér din e-mail 
Gå ind på  
yousee.dk/dit-tv/email  
eller scan koden ovenfor  
til venstre.

YouSee A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

Telefon 80 80 40 40

kundeservice@yousee.dk

Navn Navnesen
Engade 11
1111 Etellerandetsted

Navn Navnesen

Da vi for nylig skrev til <forkert e-mail>, kom vores e-mail imidlertid retur.

For at sikre at du fremover får vores e-mails, skal du opdatere din e-mailadresse. Det tager 
kun 2 minutter.

Gå ind på yousee.dk/dit-tv/email eller scan QR koden
Her skal du indtaste dit kundenummer <kundenummer> og din aktuelle 
e-mailadresse. 

Så sørger vi for at holde dig opdateret!

Venlig hilsen
YouSee Kundeservice

Sådan scanner du QR-koden
For at scanne koden ovenfor skal du downloade en app til din iPhone eller 
Android smartphone. Du kan f.eks. downloade app’en i-nigma gratis i App 
Store eller på Android Market. Søg efter ”QR Reader” og se de forskellige 
muligheder. Når du har downloadet en applikation til din mobil, scanner du 
koden med kameraet på din telefon. Herefter lander du direkte på YouSee’s 
hjemmeside, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.

Opdatér din e-mail 
Gå ind på
yousee.dk/dit-tv/email 
eller scan koden ovenfor 
til venstre.

Webside – opdatering af e-mailadresse

Hej <Fornavn> <Efternavn>

Du har tidligere givet os din e-mailadresse, så vi kan holde dig opdateret med nyheder 
om dit YouSee abonnement, gode særtilbud og praktisk serviceinformation. Nogle gange 
skriver vi også, hvis vi i en periode åbner for nogle tv-kanaler, du normalt ikke har adgang 
til. F.eks. har vi for nylig inviteret dig til at deltage i en afstemning om hvilke 5 kanaler,  
YouSee’s kunder skal have fri adgang til i oktober.  

De e-mails vi sender til dig kommer desværre retur  
– brug 2 minutter på at opdatere den
Da vi for nylig skrev til dig, kom vores e-mail imidlertid retur. For at sikre at du fremover  
får vores e-mails, vil vi derfor bede dig om at opdatere din e-mailadresse. 

Gå ind på yousee.dk/opdater eller scan QR koden
Her skal du indtaste dit kundenummer <kundenummer> og din aktuelle 
e-mailadresse. 

Se hvilke 5 kanaler du kan se kvit og frit i oktober
Selvom du ikke var med i afstemningen, kan du selvfølgelig sagtens få adgang til de  
5 kanaler, som fik flest stemmer. Se hvilke der vandt, og hvordan du indstiller dem på  
yousee.dk/stem

Venlig hilsen 
YouSee Kundeservice

<Navn> <Navnesen> 
<Vejnavn> <Nr> 
<Postnummer> <By>

Har du tid til at opdatere  
din e-mail? Vi vil nemlig gerne 
forkæle dig lidt.

Sådan scanner du QR-koden
For at scanne koden ovenfor skal du downloade en app til din iPhone  
eller Android smartphone. Du kan f.eks. downloade app’en i-nigma gratis  
i App Store eller på Android Market. Søg efter ”QR Reader” og se de  
forskellige muligheder. Når du har downloadet en app til din mobil, scanner  
du koden med kameraet på din telefon. Herefter lander du direkte på  
YouSee’s hjemmeside, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.

Opdatér din e-mail 
på yousee.dk/opdater  
eller ved at scanne koden  
til venstre.

YouSee A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

Telefon 80 80 40 40

kundeservice@yousee.dk

– brug 2 minutter på at opdatere den
Da vi for nylig skrev til dig, kom vores e-mail imidlertid retur. For at sikre at du fremover 
får vores e-mails, vil vi derfor bede dig om at opdatere din e-mailadresse. 

Gå ind på yousee.dk/opdater eller scan QR koden
Her skal du indtaste dit kundenummer 
e-mailadresse. 

Se hvilke 5 kanaler du kan se kvit og frit i oktober
Selvom du ikke var med i afstemningen, kan du selvfølgelig sagtens få adgang til de 
5 kanaler, som fik flest stemmer. Se hvilke der vandt, og hvordan du indstiller dem på 
yousee.dk/stem

Venlig hilsen
YouSee Kundeservice
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UDFORDRING
At indhente permissions og samtidig overbe-
vise kunderne om, at YouSee fortjente deres 
nye e-mailadresse. 

MÅLGRUPPE 
31.817 kunder, som tidligere havde afgivet 
permission, men hvis e-mail i mellemtiden var 
blevet ugyldig. Ca. 75 % af kunderne havde 
ikke hørt fra YouSee i op til to år.

KAMPAGNENS MÅL 
At få kunder med forældede e-mailadresser 
til at opdatere deres e-mail – sekundært at 
udvikle og teste effekten af en ny kommuni-
kativ krog til indsamling af e-mails.  
Ønsket responsrate: 10 %.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Konkurrencen på tv-markedet kan give de 
fleste koldsved, og i den kamp er kundernes 

e-mailadresser guld værd. YouSee havde 
længe lokket med en gratis lejefilm for en 
e-mailadresse, men tilbuddet genererede ikke 
høj respons. Folk er generelt skeptiske, når 
nogen vil give dem noget gratis.

I stedet for at lokke var strategien at gøre 
kunderne opmærksomme på, at de gik glip af 
noget, deres abonnement gav dem ret til. Og 
at give konkrete eksempler på, hvilke goder, 
der gik deres næse forbi, når de ikke modtog 
kommunikationen via e-mail. Løsningen blev 
et enkelt brev med et såre simpelt budskab: 
”Har du tid til at opdatere din e-mail? Vi vil 
nemlig gerne kunne forkæle dig lidt”.

I brevet blev kunderne mindet om, at de 
tidligere havde oplyst deres e-mailadresse og 
informeret om, at YouSee’s e-mails til dem 
desværre kom retur – senest for ganske nylig 
da YouSee forsøgte at orientere dem om en 
af deres kundefordele. Instruktionen i brevet 
var klar og tydelig – blandt andet med vejled-
ning i hvordan QR-koden skulle bruges.

Første fase var en testudsendelse til 1.500 
kunder. Da testen viste flotte resultater, blev 
DM’en sendt til en målgruppe på 24.000, 
hvor den igen demonstrerede imponerende 
høj respons. Endelig blev den udsendt side-
løbende med en anden kampagne. Den høje 
responsrate gjorde, at e-mail herefter kunne 
bruges som primær kommunikationskanal til 
kunderne – og DM kunne udraderes (heraf 
navnet på kampagnen).

RESULTAT
Gennemsnitlig responsrate: 28 %. Brevet 
på selvmordsmission fik sammenlagt 8.900 
kunder til at opdatere deres e-mailadresse.
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