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Ældre Sagen gør en forskel – støt os!

Eksempler på dine mange medlemsfordele
Vi har et bredt udvalg af fordele og rabatter 
specielt til vores medlemmer. På over 1.500 
steder får du særlige tilbud på rejser, fitness, 
briller, kultur og meget mere. 

Se mange flere tilbud på vores  
hjemmeside www.aeldresagen.dk/tilbud

Rejser og ophold. Rejs verden rundt, nyd 
en ferie i Danmark eller tag på et aktivt 
højskoleophold og få nye oplevelser. Kultur og oplevelser. Benyt dig af de 

mange tilbud inden for kultur og under-
holdning. Fx teatre, museer, zoologiske 
haver og særarrangementer. Biler. Få rabat på bilsyn, dækskifte og 

reparation af stenslag i ruden, eller spar 
penge, når du skal leje bil i udlandet.Spis ude. Få 33% rabat på menukortet på 

udvalgte restauranter på udvalgte dage.

Anstændig hjemmehjælp: Vi har dokumenteret omfattende kom-
munale nedskæringer af hjemmehjælp. 
Vi kæmper for, at kommunerne skal yde 
en rimelig og anstændig hjemmehjælp til 
svækkede borgere. De der ikke kan klare 
sig i egen bolig uden hjælp til fx rengø-
ring, personlig pleje mv. Vi sætter fokus 
på dette område op til kommunalvalget.Boliger til demente mennesker: 

To tredjedele af beboerne på plejehjem-
mene er demente, og hvert år kommer 
der ca. 15.000 flere til. Vi kæmper for, at 
nye plejecentre skal være demensegnede, 
og for at eksisterende centre ombygges, 
så de er gode at bo i. Demente må ikke 
fare vild og være til fare for sig selv.

Bedre patientforløb for ældre: 
Efter pres fra Ældre Sagen arbejder kom-
muner og regioner nu på, at medicinske  
patienter på hospitalerne skal sikres gode 
og sammenhængende patientforløb, samt  
hurtig genoptræning. Det er sund fornuft 
og det bedste for alle parter.
Fornuftig brug af ny teknologi: 
Efter pres fra bl.a. Ældre Sagen anlæg-
ger flere kommuner nu en mere rimelig 
linje, når det drejer sig om brug af ro-
botstøvsugere. Borgeren skal spørges og 
ikke påtvinges en robotstøvsuger mod 
sin vilje. Vi arbejder for, at velfærdstek-
nologien bruges med udgangspunkt i den 
enkelte borgers behov, og ikke som en 
spareøvelse.

Der bliver lyttet til Ældre Sagen, når vi, med mere end 650.000  

medlemmer i ryggen, kæmper for den gode sag over hele landet. 

Derfor er vi medlem af Ældre Sagen

Send svarkortet i den vedlagte kuvert, portoen er betalt

Støt den gode sag
– og vores kamp for et samfund hvor alle kan leve et godt, langt liv!

 Vi kæmper for anstændig   hjemmehjælp

 Vi kæmper for at bevare  folkepensionen

 Vi kæmper for   gode patient-  forløb for ældre   medicinske   patienter

 Vi kæmper for støtte og omsorg  til dem, der har  behov for det

Bjarne Hastrup Direktør i Ældre Sagen

Ældre Sagen er politisk uafhængig, taler med alle partier og samarbejder med dem, der ligesom os, ønsker at skabe bedre vilkår for svækkede borgere.

”Det var en kollega, der opfordrede mig til at blive medlem af Ældre Sagen. Jeg arbejder stadig, men forbereder mig på tiden efter  jobbet og det bliver nem-mere gennem  Ældre Sagen.”

”Vi meldte os ind i Ældre Sagen for 10 år siden, og foreningen er det ideelle omdrej-ningspunkt, hvis  man vil møde nye fra sit område.”Ayo og Bent Hansen

Lone Schønnemann

Ældre Sagen gør en forskel – støt os!

Eksempler på dine mange
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PS: Du er ikke registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder, 
men kun dit navn og adresse fra telefonbogsdata.

Det får du ud af  
at være medlem: 

Du støtter en god sag

• Du er med til at  
påvirke den politiske 
dagsorden.

• Du støtter den  
indsats, vores mange 
frivillige yder som 
besøgsven, bisidder, 
indkøbsven m.m. 

 
Du får medlemsfordele

• Gratis telefon- 
rådgivning.

• Lokale arrangementer 
som fælles motion og 
spisning m.m.

• Deltag i udflugter til 
teatre, museer m.m.

• Mulighed for at møde 
nye mennesker.

• It-support når  
pc’en driller. 

• En spændende  
bladpakke 6 gange  
om året. 

Du får tilbud og rabat

• Særlige tilbud og  
rabatter hos mere  
end 1.500 butikker, 
webshops, restau- 
ranter m.m.

• Få rabat på rejser,  
teatre, kulturople-
velser, restauranter, 
bilsyn, fitness, briller, 
realkredit, forsikring 
og meget mere. 
 

Læs mere om de  
mange muligheder på  
www.aeldresagen.dk

Støt
en god
sag nu

København, oktober 2013

Din støtte gør  
en forskel! 

Kære læser

PS: Du er ikke registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder.

Det handler ikke om din alder, men om hvad din støtte kan gøre af forskel.  
Vi arbejder for, at Danmark er et godt land at blive ældre i, og vi kæmper  
for støtte og omsorg til dem, som har behov for det. Ja, vi presser på for  
at forbedre forholdene overalt på ældreområdet. Selvom du ikke har behov for 
vores hjælp nu, vil vi gerne bede om din støtte til vores arbejde. 

Vi kæmper for dig – også lokalt
Et af de områder vi har særlig fokus på, er de kraftige, kommunale ned
skæringer i hjemmeplejen. Vi har mere end 650.000 medlemmer, og vi er med til 
at holde politikerne oppe på deres løfter i forbindelse med kommunalvalget den  
19. november. Vi kæmper for, at alle svækkede borgere får en rimelig og an
stændig hjemmehjælp samt den hjælp, som de er berettiget til. Vi er der for at 
tage kampen for dem, og det er trygt at vide – for selvom det ikke er relevant 
for dig nu, kan det jo blive det en dag. Derfor har vi brug for din støtte.  
Jo flere vi er, jo mere indflydelse får vi hos politikerne både i din kommune 
og på Christiansborg.

Få hjælp og rådgivning til livets faser
Hos Ældre Sagen kan du få gratis rådgivning til dig selv og dine nærmeste.  
Vi hjælper med mange af de udfordringer, som der opstår i livet. Det kan  
fx være spørgsmål om, hvordan du hjælper et familiemedlem, der har demens,  
eller spørgsmål om hjemmehjælp og sygdom, arv og testamente, pension og meget  
andet. Vores socialrådgivere og jurister sidder klar ved telefonen for at 
hjælpe både dig og dine pårørende.

Meld dig ind nu og støt den gode sag!
Støt os og har du lyst, så tag del i vores mange aktiviteter. Meld dig ind for 
kun 115 kr. pr. halvår. Er I to, kan et familiemedlemskab for 190 kr. bedre 
betale sig. Udfyld svarkortet eller klik ind på www.aeldresagen.dk/ua  
– vi glæder os til at byde dig velkommen!

De bedste hilsner

Bjarne Hastrup 
Direktør

Støt
en god
sag nu

København, oktober 2013
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Send svarkortet i den vedlagte kuvert, portoen er betalt
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Bjarne Hastrup Direktør i Ældre Sagen
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Ayo og Bent Hansen

Lone Schønnemann
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Fordobling af responsen via superoptimering

ROI: 8,6
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 registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder.

JA
SVARKORT

Et familiemedlemskab 
til kun 190 kr. pr. halvår 
(gælder for 2 personer  
i husstanden)

jeg vil gerne støtte den gode sag – og samtidig få mange 
attraktive fordele. Jeg vælger følgende medlemskab:

Et personligt medlem-
skab til kun 115 kr.  
pr. halvår

Min fødselsdato:   Dag              Måned              År

Ved familiemedlemskab, husk navn nr. 2:

Fødselsdato:        Dag              Måned              År

E-mail:

Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Jeg kan til enhver tid 
melde denne service fra.

10.2013

Støt
en god

sag

Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem.

Medlemskabet fornyes i januar og juli.

Navn 1:

 Fødselsdato:  Dag             Måned             År

Navn 2*:

 Fødselsdato:  Dag             Måned             År

Adresse:

Postnr.:                       By:

E-mail:

*Ved familiemedlemskab

Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra.

Medlemskabet fornyes i januar og juli. Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem.

UA

Send svarkortet i den  
vedlagte kuvert, portoen 
er betalt – eller klik ind på
www.aeldresagen.dk/ua

1791 Aeldre Sagen løs kupon 43 2013.indd   1 26/09/13   10.42

Eyetracking og heatmaps 
viser, hvordan modtagerne 
læser brevet, og at det mest 
centrale sted på brevet er højre 
hjørne, hvor vi derfor viser foto af 
Hastrup. Derefter fokus på brevets indhold.

Motivationsanalyse viser, hvordan læserne 
prioriterer indholdet, og er med til at optimere 
budskab og prioritering af emner i mailpakken.

Løbende optimering over i alt 3 test kampagner

Udgangspunktet for arbejdet 
var en uadresseret kampagne til 
485.000 husstande i maj 2010, 
som gav en respons på 0,6 %. 

Salgsbrevet er det bærende 
element med fokus på, hvilken forskel Ældre Sagen 
gør samt fokus på opnåede resultater.

27



MEDIER
Adresserede forsendelser

UDFORDRING
Uadresseret omdeling, som tidligere leverede 
en stor volumen af nye medlemmer Ældre 
Sagen, havde i mange år ikke været en pro-
fitabel hvervekanal for foreningen. Hvordan 
kunne udviklingen vendes, og succesraten for 
uadresseret genskabes?

MÅLGRUPPE 
150.000 husstande med minimum en person 
i alderen 55-75 år (i alt 1,2 mio. husstande 
opfyldte målgruppekriteriet, og 450.000 af 
dem var allerede medlem).

KAMPAGNENS MÅL 
Gennem uadresseret bearbejdning at opnå 
en respons på over 1,2 % - altså en respons 
som var konkurrencedygtig i forhold til andre 
mediekanaler.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Post Danmarks SAF-omdeling med fravalg 
gjorde det muligt at undgå at spilde 
markedsføringskroner på den høje andel 
af husstande, som allerede var medlem. 
Udsendelsen blev optimeret gennem tre 
testudsendelser i maj 2012, oktober 2012 og 
maj 2013.

Det bærende element i kampagnen var et 
”personligt” brev holdt i en menneskelig 
og varm tone, som talte til hjertet og 
fremhævede den positive forskel, man som 
bidragyder kunne gøre. Brevene blev sendt 
i diskrete hvide M65 kuverter med Ældre 
Sagens logo. En flap hen over brevet fremhæ-
vede de væsentligste budskaber og styrede 
læserens vej ind i brevet. Og med udvalgte 
fokusområder blev der på enkel vis skabt en 
umiddelbar interesse og forståelse af, hvad 
Ældre Sagen kæmper for – personificeret af 
Bjarne Hastrup.

Kommunalvalget, som allerede havde fokus i 
medierne, blev brugt som affyringsrampe til 

argumentationen for at melde sig ind i Ældre 
Sagen, som kæmper for færre nedskæringer 
og bedre vilkår for de svage ældre. For at 
opnå højest mulig respons blev der anvendt 
flere responskanaler, som alle var gennem-
testet og analyseret til mindste detalje.

Den uadresserede kampagne over for 
170.000 husstande blev bakket op af lokale 
dagbladsannoncer, som understøttede Ældre 
Sagens budskab og opfordrede læserne til at 
give deres mening til kende i form af en ”sms 
underskrift-indsamling”. Derudover blev der 
udsendt 150.000 direct mails, adresseret til 
personer i målgruppen 55+, og der blev fulgt 
op med telemarketing over for emner med 
størst potentiale.

RESULTAT
Respons på 1,3 % (mod tidligere 0,6 %) i en 
udsendelse til 170.000 husstande – svarende 
til 2.209 nye medlemmer. Effekten af ind-
satsen blev senere bekræftet af et lignende 
resultat (1,3 %) i en udsendelse til 400.000 
husstande.
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Adwords
Direct Mail

Medlem skaffer 
medlem

Fordeling af hvervekanaler 2013

23 %

23 %
13 %

20 %

18 %

Telemarketing

Egne media Adresseløs 3%

I 2014 vil adresseløs 
udgøre 20 % af den 
samlede hvervning

Neutral yderkuvert, svarkuvert og 
løst svarkort.

Ældre Sagen gør en forskel – støt os!

Eksempler på dine mange medlemsfordele
Vi har et bredt udvalg af fordele og rabatter 
specielt til vores medlemmer. På over 1.500 
steder får du særlige tilbud på rejser, fitness, 
briller, kultur og meget mere. 

Se mange flere tilbud på vores  
hjemmeside www.aeldresagen.dk/tilbud

Rejser og ophold. Rejs verden rundt, nyd 
en ferie i Danmark eller tag på et aktivt 
højskoleophold og få nye oplevelser. Kultur og oplevelser. Benyt dig af de 

mange tilbud inden for kultur og under-
holdning. Fx teatre, museer, zoologiske 
haver og særarrangementer. Biler. Få rabat på bilsyn, dækskifte og 

reparation af stenslag i ruden, eller spar 
penge, når du skal leje bil i udlandet.Spis ude. Få 33% rabat på menukortet på 

udvalgte restauranter på udvalgte dage.

Anstændig hjemmehjælp: Vi har dokumenteret omfattende kom-
munale nedskæringer af hjemmehjælp. 
Vi kæmper for, at kommunerne skal yde 
en rimelig og anstændig hjemmehjælp til 
svækkede borgere. De der ikke kan klare 
sig i egen bolig uden hjælp til fx rengø-
ring, personlig pleje mv. Vi sætter fokus 
på dette område op til kommunalvalget.Boliger til demente mennesker: 

To tredjedele af beboerne på plejehjem-
mene er demente, og hvert år kommer 
der ca. 15.000 flere til. Vi kæmper for, at 
nye plejecentre skal være demensegnede, 
og for at eksisterende centre ombygges, 
så de er gode at bo i. Demente må ikke 
fare vild og være til fare for sig selv.

Bedre patientforløb for ældre: 
Efter pres fra Ældre Sagen arbejder kom-
muner og regioner nu på, at medicinske  
patienter på hospitalerne skal sikres gode 
og sammenhængende patientforløb, samt  
hurtig genoptræning. Det er sund fornuft 
og det bedste for alle parter.
Fornuftig brug af ny teknologi: 
Efter pres fra bl.a. Ældre Sagen anlæg-
ger flere kommuner nu en mere rimelig 
linje, når det drejer sig om brug af ro-
botstøvsugere. Borgeren skal spørges og 
ikke påtvinges en robotstøvsuger mod 
sin vilje. Vi arbejder for, at velfærdstek-
nologien bruges med udgangspunkt i den 
enkelte borgers behov, og ikke som en 
spareøvelse.

Der bliver lyttet til Ældre Sagen, når vi, med mere end 650.000  

medlemmer i ryggen, kæmper for den gode sag over hele landet. 

Derfor er vi medlem af Ældre Sagen

Send svarkortet i den vedlagte kuvert, portoen er betalt

Støt den gode sag
– og vores kamp for et samfund hvor alle kan leve et godt, langt liv!

 Vi kæmper for anstændig   hjemmehjælp

 Vi kæmper for at bevare  folkepensionen

 Vi kæmper for   gode patient-  forløb for ældre   medicinske   patienter

 Vi kæmper for støtte og omsorg  til dem, der har  behov for det

Bjarne Hastrup Direktør i Ældre Sagen

Ældre Sagen er politisk uafhængig, taler med alle partier og samarbejder med dem, der ligesom os, ønsker at skabe bedre vilkår for svækkede borgere.

”Det var en kollega, der opfordrede mig til at blive medlem af Ældre Sagen. Jeg arbejder stadig, men forbereder mig på tiden efter  jobbet og det bliver nem-mere gennem  Ældre Sagen.”

”Vi meldte os ind i Ældre Sagen for 10 år siden, og foreningen er det ideelle omdrej-ningspunkt, hvis  man vil møde nye fra sit område.”Ayo og Bent Hansen

Lone Schønnemann
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hjemmeside www.aeldresagen.dk/tilbud

 Rejs verden rundt, nyd 
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Vi kæmper for, at kommunerne skal yde 
en rimelig og anstændig hjemmehjælp til 
svækkede borgere. De der ikke kan klare 
sig i egen bolig uden hjælp til fx rengø
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så de er gode at bo i. Demente må ikke 
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Der bliver lyttet til Ældre Sagen, når vi, med mere end 650.000 

medlemmer i ryggen, kæmper for den gode sag over hele landet. 

Send svarkortet i den vedlagte kuvert, portoen er betalt

Ældre Sagen · Nørregade 49 · 1165 København K
Tlf.: 33 96 86 86 · aeldresagen@aeldresagen.dk · www.aeldresagen.dk
Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

PS: Du er ikke registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder, 
men kun dit navn og adresse fra telefonbogsdata.

Det får du ud af  
at være medlem: 

Du støtter en god sag

• Du er med til at  
påvirke den politiske 
dagsorden.

• Du støtter den  
indsats, vores mange 
frivillige yder som 
besøgsven, bisidder, 
indkøbsven m.m. 

 
Du får medlemsfordele

• Gratis telefon- 
rådgivning.

• Lokale arrangementer 
som fælles motion og 
spisning m.m.

• Deltag i udflugter til 
teatre, museer m.m.

• Mulighed for at møde 
nye mennesker.

• It-support når  
pc’en driller. 

• En spændende  
bladpakke 6 gange  
om året. 

Du får tilbud og rabat

• Særlige tilbud og  
rabatter hos mere  
end 1.500 butikker, 
webshops, restau- 
ranter m.m.

• Få rabat på rejser,  
teatre, kulturople-
velser, restauranter, 
bilsyn, fitness, briller, 
realkredit, forsikring 
og meget mere. 
 

Læs mere om de  
mange muligheder på  
www.aeldresagen.dk

Støt
en god
sag nu

København, oktober 2013

Din støtte gør  
en forskel! 

Kære læser

PS: Du er ikke registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder.

Det handler ikke om din alder, men om hvad din støtte kan gøre af forskel.  
Vi arbejder for, at Danmark er et godt land at blive ældre i, og vi kæmper  
for støtte og omsorg til dem, som har behov for det. Ja, vi presser på for  
at forbedre forholdene overalt på ældreområdet. Selvom du ikke har behov for 
vores hjælp nu, vil vi gerne bede om din støtte til vores arbejde. 

Vi kæmper for dig – også lokalt
Et af de områder vi har særlig fokus på, er de kraftige, kommunale ned
skæringer i hjemmeplejen. Vi har mere end 650.000 medlemmer, og vi er med til 
at holde politikerne oppe på deres løfter i forbindelse med kommunalvalget den  
19. november. Vi kæmper for, at alle svækkede borgere får en rimelig og an
stændig hjemmehjælp samt den hjælp, som de er berettiget til. Vi er der for at 
tage kampen for dem, og det er trygt at vide – for selvom det ikke er relevant 
for dig nu, kan det jo blive det en dag. Derfor har vi brug for din støtte.  
Jo flere vi er, jo mere indflydelse får vi hos politikerne både i din kommune 
og på Christiansborg.

Få hjælp og rådgivning til livets faser
Hos Ældre Sagen kan du få gratis rådgivning til dig selv og dine nærmeste.  
Vi hjælper med mange af de udfordringer, som der opstår i livet. Det kan  
fx være spørgsmål om, hvordan du hjælper et familiemedlem, der har demens,  
eller spørgsmål om hjemmehjælp og sygdom, arv og testamente, pension og meget  
andet. Vores socialrådgivere og jurister sidder klar ved telefonen for at 
hjælpe både dig og dine pårørende.

Meld dig ind nu og støt den gode sag!
Støt os og har du lyst, så tag del i vores mange aktiviteter. Meld dig ind for 
kun 115 kr. pr. halvår. Er I to, kan et familiemedlemskab for 190 kr. bedre 
betale sig. Udfyld svarkortet eller klik ind på www.aeldresagen.dk/ua  
– vi glæder os til at byde dig velkommen!

De bedste hilsner

Bjarne Hastrup 
Direktør

Støt
en god
sag nu

København, oktober 2013
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Eksempler på dine mange
Vi har et bredt udvalg af fordele og rabatter 
specielt til vores medlemmer. På over 1.500 
steder får du særlige tilbud på rejser, fitness, 

 på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/tilbud

 Rejs verden rundt, nyd 
en ferie i Danmark eller tag på et aktivt 
højskoleophold og få nye oplevelser. 

 Benyt dig af de 
mange tilbud inden for kultur og under
holdning. Fx teatre, museer, zoologiske 
haver og særarrangementer. 

 Få rabat på bilsyn, dækskifte og 
reparation af stenslag i ruden, eller spar 
penge, når du skal leje bil i udlandet. Få 33% rabat på menukortet på 

udvalgte restauranter på udvalgte dage.

Anstændig hjemmehjælp: Vi har dokumenteret omfattende kom
munale nedskæringer af hjemmehjælp. 
Vi kæmper for, at kommunerne skal yde 
en rimelig og anstændig hjemmehjælp til 
svækkede borgere. De der ikke kan klare 
sig i egen bolig uden hjælp til fx rengø
ring, personlig pleje mv. Vi sætter fokus 
på dette område op til kommunalvalget.Boliger til demente mennesker: 

To tredjedele af beboerne på plejehjem
mene er demente, og hvert år kommer 
der ca. 15.000 flere til. nye plejecentre skal være demensegnede, 
og for at eksisterende centre ombygges, 
så de er gode at bo i. Demente må ikke 
fare vild og være til fare for sig selv.

Der bliver lyttet til Ældre Sagen, når vi, med mere end 650.000 

medlemmer i ryggen, kæmper for den gode sag over hele landet. 

Send svarkortet i den vedlagte kuvert, portoen er betalt
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Din støtte gør  
en forskel!
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Fordobling af responsen via superoptimering
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 registreret hos Ældre Sagen, og vi kender ikke din alder.

JA
SVARKORT

Et familiemedlemskab 
til kun 190 kr. pr. halvår 
(gælder for 2 personer  
i husstanden)

jeg vil gerne støtte den gode sag – og samtidig få mange 
attraktive fordele. Jeg vælger følgende medlemskab:

Et personligt medlem-
skab til kun 115 kr.  
pr. halvår

Min fødselsdato:   Dag              Måned              År

Ved familiemedlemskab, husk navn nr. 2:

Fødselsdato:        Dag              Måned              År

E-mail:

Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Jeg kan til enhver tid 
melde denne service fra.

10.2013

Støt
en god

sag

Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem.

Medlemskabet fornyes i januar og juli.

Navn 1:

 Fødselsdato:  Dag             Måned             År

Navn 2*:

 Fødselsdato:  Dag             Måned             År

Adresse:

Postnr.:                       By:

E-mail:

*Ved familiemedlemskab

Ældre Sagen må gerne kontakte mig på e-mail med relevant information, nyheder og gode tilbud. Jeg kan til enhver tid melde denne service fra.

Medlemskabet fornyes i januar og juli. Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem.

UA

Send svarkortet i den  
vedlagte kuvert, portoen 
er betalt – eller klik ind på
www.aeldresagen.dk/ua
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Eyetracking og heatmaps 
viser, hvordan modtagerne 
læser brevet, og at det mest 
centrale sted på brevet er højre 
hjørne, hvor vi derfor viser foto af 
Hastrup. Derefter fokus på brevets indhold.

Motivationsanalyse viser, hvordan læserne 
prioriterer indholdet, og er med til at optimere 
budskab og prioritering af emner i mailpakken.

Løbende optimering over i alt 3 test kampagner

Udgangspunktet for arbejdet 
var en uadresseret kampagne til 
485.000 husstande i maj 2010, 
som gav en respons på 0,6 %. 

Salgsbrevet er det bærende 
element med fokus på, hvilken forskel Ældre Sagen 
gør samt fokus på opnåede resultater.
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