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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

Må vi få din e-mail, så vi kan forkæle dig lidt?

Hvis vi må, vil vi nemlig gerne holde dig opdateret via e-mail med nyheder om dit YouSee 

abonnement, gode særtilbud og praktisk serviceinformation. Vi giver dig f.eks. besked, hvis  

vi i en periode åbner for nogle spændende kanaler, du normalt ikke har adgang til - eller  

hvis du får mulighed for at prøve nogle af vores andre produkter kvit og frit. 

Scan QR-koden eller gå ind på yousee.dk/dit-tv/email    

Her skal du indtaste dit kundenummer og din e-mail. Du finder dit kundenummer  

i brevet, som du har modtaget sammen med denne flyer. 

Sådan scanner du QR-koden

For at scanne koden skal du have eller downloade en app til din iPhone eller Android smart-

phone. Søg efter ”QR Reader” i App Store eller i  Play Butik og vælg f.eks. den gratis app 

i-nigma. Når du har downloadet den, scanner du koden med kameraet på din telefon. Herefter 

lander du direkte på YouSee’s hjemmeside, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.
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Sådan scanner du QR-koden

For at scanne koden skal du have eller downloade en app til din iPhone eller Android smart

phone. Søg efter ”QR Reader” i App Store eller i  Play Butik og vælg f.eks. den gratis app 

i-nigma. Når du har downloadet den, scanner du koden med kameraet på din telefon. Herefter 

lander du direkte på YouSee’s hjemmeside, hvor du kan indtaste din e-mailadresse.

Hej <Navn>

Juni, juli og august står på masser af sport: EM, OL, Tour de France og to Grand 
Slam turneringer. For at sikre at du kan se det hele, vil vi gerne hjælpe dig med at 
undersøge, om dine kanaler er indstillet korrekt. Vi ved nemlig, at nogle af vores 
kunder ikke får indlæst deres kanaler digitalt og derfor har adgang til færre kanaler 
og i analog kvalitet.  

Tag TV-Testen og få hjælp til at indstille dit tv korrekt
Med tv fra YouSee har du mulighed for at se alle dine kanaler i skarp, digital 
kvalitet. Hvor mange af dem du kan se og i hvilken kvalitet, afhænger dog af flere 
ting: Bl.a. hvilket fjernsyn du har, og hvordan dine kanaler er indstillet. Derfor har vi 
lavet en simpel tv-test, så du hurtigt kan finde ud af, om der er kanaler, du går glip 
af – og ikke mindst hvordan du kan komme til at se dem. 

Når du tager testen, skal du indtaste dit kundenummer: <kundenummer>

Du finder TV-Testen på yousee.dk/TV-Testen
 
Husk, vi sidder klar til at hjælpe dig på alle hverdage fra kl. 8.00 til 18.30 – også i 
sommerferien. Ring til os på 80 80 40 40.

Venlig hilsen
YouSee Kundeservice

Scan koden for at tage TV-Testen på din mobil
For at scanne koden skal du have eller downloade en 
app til din iPhone eller Android smartphone. Søg efter 
”QR Reader” i App Store eller i Play Butik og vælg 
f.eks. den gratis app i-nigma. Når du har downloadet 
den, scanner du koden med kameraet på din telefon. 
Herefter lander du direkte på YouSee’s tv-test.

Navn Navnesen
Enellerandenvej 11
1111 Etsted

YouSee A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
Telefon 80 80 40 40
kundeservice@yousee.dk

Med TV-Testen kan du hurtigt finde 
ud af, om du kan se alle kanalerne i 
din tv-pakke

 

Ring hvis du 
har spørgsmål

80 80 40 40

 

30% ser ikke  
tv digitalt  
– gør du?
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Navn Navnesen

Tag TV-Testen og få hjælp til at indstille dit tv korrekt
Med tv fra YouSee har du mulighed for at se alle dine kanaler i skarp, digital 
kvalitet. Hvor mange af dem du kan se og i hvilken kvalitet, afhænger dog af flere 
ting: Bl.a. hvilket fjernsyn du har, og hvordan dine kanaler er indstillet. Derfor har vi 
lavet en simpel tv-test, så du hurtigt kan finde ud af, om der er kanaler, du går glip 
af – og ikke mindst hvordan du kan komme til at se dem. 

Når du tager testen, skal du indtaste dit kundenummer: <kundenummer>

Du finder TV-Testen på yousee.dk/TV-Testen

Husk, vi sidder klar til at hjælpe dig på alle hverdage fra kl. 8.00 til 18.30 – også i 
sommerferien. Ring til os på 80 80 40 40.

Venlig hilsen
YouSee Kundeservice

Scan koden for at tage TV-Testen på din mobil
For at scanne koden skal du have eller downloade en 
app til din iPhone eller Android smartphone. Søg efter 
”QR Reader” i App Store eller i Play Butik og vælg 
f.eks. den gratis app i-nigma. Når du har downloadet 
den, scanner du koden med kameraet på din telefon. 
Herefter lander du direkte på YouSee’s tv-test.

30% ser ikke 
tv digitalt 
– gør du?

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

Showtime har nonstop underholdning med alt det bedste inden  for action, thrillers, science fiction og adrenalinladede Hollywood film – 24 timer i døgnet, alle ugens dage!

Nat Geo Wild HD viser de bedste og mest eventyrlige naturprogrammer i knivskarp HDkvalitet. Følg f.eks. de populære dokumentarserier ”Shark Men” og ”The Dog Whisperer”.

Discovery Science tager videnskaben og teknologien ud af klasseværelset. Slip din indre nørd løs og gå på opdagelse i en verden af inno vation, teknologiske fremskridt, vilde eksplosioner, seje robotter og cool gadgets.

Silver HD sender independent film skabt af verdens bedste filmskabere – i skarp HDkvalitet, med danske undertekster og uden rekla meafbrydelser.

ESPN America sender aktuel amerikansk sport, bl.a. basketball,  college football, hockey og Major League Baseball – det ideelle  kanalvalg for sportsentusiasten, der vil have timevis af toptrænet underholdning.

Motors TV er ønskekanalen for alle, der har en svaghed for vilde hestekræfter! Her finder du dokumentarer om biler, motorcykler, både og fly, og ikke mindst liveudsendelser fra events som  Nascar, DTM og Le Mans.

Investigation Discovery dykker ned i en fængslende verden af forbrydelser og opklaringsarbejde med programmer og serier om politiarbejde, efterforskning og retsmedicin. Faktuel krimiunderholdning  i absolut topklasse!

Viasat Explorer vækker eventyrlysten med programmer om dristige rejser, ekstremsport, vilde dyr og uløste mysterier. Kanalen viser også science fiction og nervepirrende krimier.

History Channel HD tager dig med på en rejse gennem tiden og sætter den moderne verden i forbindelse med vores historiske rødder – altid på en opslugende og overraskende måde!

MTV Hits er en musikbaseret underholdningskanal, der sender det bedste og nyeste fra hitlisterne, fede musikvideoer og spændende nyt om upandcoming bands.18013530 YouSee OW valgkort.indd   2
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Discovery Science tager videnskaben og teknologien ud af klasse
ESPN America sender aktuel amerikansk sport, bl.a. basketball, college football, hockey og Major League Baseball – det ideelle kanalvalg for sportsentusiasten, der vil have timevis af toptrænet underholdning.

Motors TV er ønskekanalen for alle, der har en svaghed for vilde hestekræfter! Her finder du dokumentarer om biler, motorcykler, både og fly, og ikke mindst liveudsendelser fra events som Nascar, DTM og Le Mans.

Investigation Discovery dykker ned i en fængslende verden af forbrydelser og opklaringsarbejde med programmer og serier om politiarbejde, efterforskning og retsmedicin. Faktuel krimiunderholdning i absolut topklasse!

Viasat Explorer vækker eventyrlysten med programmer om dristige rejser, ekstremsport, vilde dyr og uløste mysterier. Kanalen viser også science fiction og nervepirrende krimier.

History Channel HD tager dig med på en rejse gennem tiden og sætter den moderne verden i forbindelse med vores historiske rødder – altid på en opslugende og overraskende måde!

MTV Hits er en musikbaseret underholdningskanal, der sender det bedste og nyeste fra hitlisterne, fede musikvideoer og spændende nyt om upandcoming bands.

Discovery Science tager videnskaben og teknologien ud af klasseværelset. Slip din indre nørd løs og gå på opdagelse i en verden af innovation, teknologiske fremskridt, vilde eksplosioner, seje robotter og 

Silver HD sender independent film skabt af verdens bedste filmska
kvalitet, med danske undertekster og uden 

udsendelser fra events som Nascar, DTM og Le Mans.

Hej <Navn>

Som kunde hos YouSee skal du forkæles og have lidt ekstra i ny og næ. Derfor 
skruer vi op for efterårshyggen ved at give dig fri adgang til 5 ekstra kanaler, der 
normalt ikke er inkluderet i din tv-pakke. Vær med til at bestemme hvilke ved at 
stemme på de kanaler, du allerhelst vil se i oktober måned.   

10 kanaler er til afstemning 
Stemmer du for mere drama og flere dybdeborende dokumentarer? Mere ekstrem-
sport og nervepirrende spænding? Uanset hvad du foretrækker, er der med garanti 
nogle af valgets 10 kanaler, som du vil kunne lide. 

Sæt f.eks. kryds ved ID – Investigation Discovery, der bl.a. viser programmer om 
mystiske forbrydelser og snedigt opklaringsarbejde eller Silver HD, der sender 
kvalitetsfilm af verdens bedste instruktører. 

Stem senest d. 23. september på yousee.dk/valg
Dit kundenummer er din personlige stemme-kode: <Kundenummer>

Du får resultatet af valget d. 28. september 
For at være med i afstemningen skal du huske at stemme senest d. 23. september. 
Herefter optæller vi alle stemmerne, og d. 28. september får du besked om hvilke 
5 ekstra kanaler, du kan se gratis i hele oktober måned. 

Husk at stemme – efterårets tv er på spil!

Venlig hilsen  
YouSee

<Navn Navnesen
Enellerandenvej 11
1111 Etsted>

Det store valg er skudt i gang 
Stem på de 5 ekstra kanaler, 
du helst vil se i oktober

Stem senest 
d. 23. september 
på yousee.dk/valg

 

Ring hvis du har 
spørgsmål 

70 70 40 40

Må vi fremover kontakte dig via e-mail? 
– Scan QR-koden eller gå ind på yousee.dk/tilmeld 
Hvis vi må, vil vi gerne holde dig opdateret via e-mail med nyheder om 
dit YouSee abonnement, gode særtilbud og praktisk serviceinformation. 
Vi giver dig f.eks. besked, hvis vi i en periode åbner for nogle spæn-
dende kanaler, du normalt ikke har adgang til - eller hvis du får mulighed 
for at prøve nogle af vores andre produkter kvit og frit. Når du tilmelder 
dig vores nyheder, får du også en filmkode til en værdi af 49 kr.

YouSee A/S

Teglholmsgade 1

0900 København C

Telefon 70 70 40 40

kundeservice@yousee.dk
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Navn Navnesen

10 kanaler er til afstemning 
Stemmer du for mere drama og flere dybdeborende dokumentarer? Mere ekstrem-
sport og nervepirrende spænding? Uanset hvad du foretrækker, er der med garanti 
nogle af valgets 10 kanaler, som du vil kunne lide. 

Sæt f.eks. kryds ved ID – Investigation Discovery, der bl.a. viser programmer om 
mystiske forbrydelser og snedigt opklaringsarbejde eller Silver HD, der sender 
kvalitetsfilm af verdens bedste instruktører. 

Stem senest d. 23. september på yousee.dk/valg
Dit kundenummer er din personlige stemme-kode: <Kundenummer>

Du får resultatet af valget d. 28. september 
For at være med i afstemningen skal du huske at stemme senest d. 23. september. 
Herefter optæller vi alle stemmerne, og d. 28. september får du besked om hvilke 
5 ekstra kanaler, du kan se gratis i hele oktober måned. 

Husk at stemme – efterårets tv er på spil!

Venlig hilsen 
YouSee

Stem senest 
d. 23. september 
på yousee.dk/valg

Stem senest 
Må vi fremover kontakte dig via e-mail?
– Scan QR-koden eller gå ind på yousee.dk/tilmeld 
Hvis vi må, vil vi gerne holde dig opdateret via e-mail med nyheder om 
dit YouSee abonnement, gode særtilbud og praktisk serviceinformation. 
Vi giver dig f.eks. besked, hvis vi i en periode åbner for nogle spæn-
dende kanaler, du normalt ikke har adgang til - eller hvis du får mulighed 
for at prøve nogle af vores andre produkter kvit og frit. Når du tilmelder 
dig vores nyheder, får du også en filmkode til en værdi af 49 kr.

Navn Navnesen
Engade 11
1111 Etellerandetsted

Discovery Science tager videnskab ESPN America sender aktuel ame

Discovery Science tager videnskaben og teknologien ud af klasse

Motors TV
Discovery  

Science 

ESPN America 

HD

ID – Investigation 

Discovery

History Channel 

HD

Nat Geo Wild HD Silver HD
Showtime

Viasat Explorer MTV Hits 

Gå ind og stem på yousee.dk/valg 

senest d. 23. september 2012

Sæt kryds ved de 5 ekstra  

kanaler, der kan gøre en forskel  

for din efterårshygge. Gå ind og 

stem på yousee.dk/valg 
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Få mere ud af YouSee

DM 
TV-Testen

E-mail – opfordring til at tage TV-Testen

E-mail 
– resultat af 

TV-Testen

Webside med TV-testen og resultat

DM
Det store TV-valg

EM – invitation til 
det store TV-valg

E-mail – tilfredshedsmåling

E-mail – resultat

Landing page 
med afstemning
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MEDIER
Adresserede forsendelser
E-mail
Sociale medier

UDFORDRING
At skabe et effektivt relationsprogram over 
for generelt illoyale kunder, som ikke åbnede 
de direct mails, de modtog, og som betrag-
tede alt, hvad der kom fra YouSee, som 
uinteressant information og reklame. 

MÅLGRUPPE 
250.000 kunder på tværs af alle produkt-
grupper, hvoraf 75 % havde afgivet permis-
sion, mens resten kun kunne kontaktes via 
direct mail.

KAMPAGNENS MÅL 
Kampagneaktivitet 1: Åbningsrate e-mail: 
35 %, start af test fra e-mail: 10 %, konver-
tering DM til test: 5 %. Kampagneaktivitet 
2: Åbningsrate e-mail: 40 %, afstemning fra 
e-mail: 20 %, konvertering fra DM til online 
afstemning: 5 %.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
For at vinde kundernes tillid blev tonen og 
den visuelle identitet for al YouSee’s BTL-
kommunikation ændret radikalt i forhold 
til den øvrige salgskommunikation. I e-mail 
og direct mail var de karakteristiske grønne 
striber reduceret til et minimum til fordel for 
et enkelt og lødigt udtryk. Kommunikationen 
fokuserede på at rådgive kunderne stille og 
sagligt – og at øge deres tilfredshed ved at 
hjælpe dem til at få et større udbytte af det 
produkt, de allerede havde købt.
 
I løbet af 2012 blev hovedparten af YouSee’s 
kommunikation til kunderne sendt via den 
nye ”relationsmølle”.  Derudover blev der 
eksekveret tre større loyalitetskampagner. En 
af dem var ”TV-Testen”, hvor kunderne kunne 
fi nde ud af, om der var kanaler, de betalte 
for, men gik glip af – og hvad der skulle til for 
at få adgang til dem. En anden kampagne 
var ”Det store tv-valg”, hvor kunderne kunne 
stemme på de fem tv-kanaler, de helst ville 
have gratis adgang til i en måned.

TV-Testen kunne tages online på to minutter, 
og for at få resultatet af testen tilsendt via 
e-mail, skulle man have afgivet permission. 
Som en del af afstemningen i ”Det store 
tv-valg”, blev kunder ligeledes motiveret til at 
afgive permission med tilbud om, at de kunne 
få resultatet af valget tilsendt via e-mail.

RESULTAT
Reduceret churn = årlig kundeværdi på 1,7 
mio. kr. ROI på 1,49 i det første år. 43.411 
kunder (21 % af målgruppen) tog TV-Testen, 
8,5 % fra DM gik online og tog testen, 10 % 
fra DM afgav permission, 65 % åbnede 
e-mailen, og 54 % startede TV-Testen. 
60.403 kunder svarende til 24 % af målgrup-
pen deltog i ”Det store tv-valg”, 7,5 % fra DM 
gik online for at stemme, 7,5 % fra DM afgav 
permission.

VIRKSOMHED

YouSee A/S

PROJEKTEJER

Ole Rydal

BUREAU
OgilvyOne

 
KREATIV ANSVARLIG

Ole Rydal

ART DIRECTOR

Ole Rydal

TEKSTFORFATTER

Sarah Carlson

MARKETINGSTRATEG
Anders Sørensen (YouSee),

Anne Buchwald Pedersen (YouSee)

PROJEKTLEDER
Charlotte Olhoff,

Eva Vejre

YOUSEE A/S
FÅ MERE UD AF YOUSEE 

DOMMERBEGRUNDELSE
At udvikle, teste og bevise effekten af en ny relationsstrategi, som giver så fl otte resultater i år 1, er ganske enkelt godt gået. Kampagnen 
involverer kunderne og gør dem klogere på de produkter og det udstyr, de allerede har. Strategisk er det et fi nt træk at distancere sig fra mas-
sekommunikationen med en god konceptuel indpakning. På den måde har man skabt en positiv relation til en målgruppe, som er skeptisk over 
for alt, der kommer fra store udbydere. Ydermere er det lykkedes at aktivere permissions i stor stil og dermed optimere kontaktomkostningerne. 
”Få mere ud af YouSee” er kickstarten på et relationsprogram, det bliver spændende at se resultaterne af i fremtiden. Til lykke til vinderne i kate-
gorien Relationsskaberen: YouSee og OgilvyOne.

VINDER AF
 RELATIONSSKABEREN

V
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D
ER


