
Konvertering 
fra mail til lead 

blev 16,7 %

Konkurrencen løber til og med 15. juni 2013. Vinderen får direkte besked.  
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.  
Ansatte i Alka og deres familier kan ikke deltage.

Vind et 
rejsegavekort!

Maj 2013

Skrab og vind! 
Et rejsegavekort på 5.000 kr.

HK/Danmark

Weidekampsgade 8

P.O.Box 470

0900 København C

Skrab dig frem til  
din unikke kode på 

skrabeloddet, og se  
på alka.dk/hkr om du 

har vundet et rejse-
gavekort på 5.000 kr.    

Bestil nemt og enkelt din lønforsikring på alka.dk/hkr

Fordi arbejdslivet er uforudsigeligt  

 
 
At forsikre sig handler jo om at være sikret mod det uforudsigelige. 
Derfor vil vi blot minde dig om, at du som HK medlem kan få tryghed 
i hverdagen ved at forsikre dig selv og din økonomi, hvis du pludselig 
skulle blive ledig.
 
Ledighed kan ramme alle
Vi håber selvfølgelig, at du bliver i arbejde, men vi ved også, at det kan 
få store konsekvenser for en hel familie, hvis ledigheden rammer. Det vil 
vi gerne sikre vores medlemmer imod. I samarbejde med Alka tilbyder 
vi medlemmer af HK en fordelagtig lønforsikring. Med en lønforsikring 
beholder du det meste af din løn, selvom du mister dit arbejde.
 
Behold op til 80% af din løn
Lønforsikringen supplerer dine dagpenge, så du kan få op til 80% af 
din nuværende løn i 12 måneder, hvis du bliver afskediget. Forsikringen 
koster fra 1,50 kr. om dagen, og derudover kan du trække det  
samlede årlige beløb fra i skat.
 
Beregn din personlige lønforsikring på alka.dk/hkr
Klik ind på alka.dk/hkr og prøv vores enkle prisberegner. Her kan du  
ud fra din nuværende månedsløn se, hvad du skal betale, for at være 
forsikret mod det uforudsigelige. Her har du også mulighed for at 
 bestille en lønforsikring med få klik.

Med venlig hilsen
HK Danmark

PS! Bestil din lønforsikring i dag på alka.dk/hkr  
eller ring 70 300 507

Skrab nu, og tjek om du har 
vundet på alka.dk/hkr

 
  

Lønforsikring  

i samarbejde med

XXXXX

<Modtagernavn Efternavn>
<Gade/vej og nummer>
<Postnummer og by>

Kære <Navn Navnesen> 
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<Modtagernavn Efternavn>
<Gade/vej og nummer>
<Postnummer og by>

C
Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup
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Sendes ufrankeret
Alka betaler
portoen
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Alka Forsikring 
+ + + 12878 + + + 
0893 Sjælland USF B

Send svarkortet, ring 70 300 507 eller klik ind på alka.dk/hkl

Ja tak
Jeg vil gerne ringes op for at høre mere om fordelene  
ved alkas lønforsikring.

telefon i 
dagtimerne:

telefon om 
aftenen:

Dit svarkort til lønforsikring
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Alka Forsikring Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup. Telefon 70 300 507 
alka@alka.dk, www.alka.dk

Fordi arbejdslivet er uforudsigeligt Maj 2013

Prøv pris- 
beregneren

Ledighed kan få store økonomiske konsekvenser for en hel 
familie. Nu kan du få tryghed i hverdagen med en forsikring, der 
sikrer dig størstedelen af din nuværende løn, hvis du bliver ledig  
i en periode. I samarbejde med HK tilbyder vi medlemmer af  
HK en fordelagtig lønforsikring.
 
Behold op til 80% af din nuværende løn
Lønforsikringen supplerer dine dagpenge, så du kan få op til 80% af 
din nuværende løn i 12 måneder, hvis du bliver afskediget. Forsikringen 
koster fra 1,50 kr. om dagen, og derudover kan du trække det  
samlede årlige beløb fra i skat.
 
Beregn din personlige lønforsikring på alka.dk/hka
Klik ind på alka.dk/hka og prøv vores enkle prisberegner. Her kan  
du ud fra din nuværende månedsløn se, hvad du skal betale, for at 
være forsikret mod det uforudsigelige. Her har du også mulighed  
for at bestille en lønforsikring med få klik.

Med venlig hilsen
Alka Forsikring

Jacob Spangenberg
Kundeservicedirektør

PS: Vi har dit navn og din adresse, da du har en forsikring hos  
Alka via dit HK-medlemskab.

Beregn prisen på din 

lønforsikring udfra 

din månedsløn, og 

bliv sikret mod det  

uforudsigelige, på  

alka.dk/hka

 
  

Lønforsikring  

i samarbejde med

Navn Navnesen
Adressevej 99
1234 Bynavn

Kære <Navn Navnesen>
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Der udarbejdes fi re testvarianter:
• Alka som afsender med HK co-branding 
• HK som afsender 
• HK som afsender med svarkort
• HK som afsender med 
 konkurrencekode og skrabefelt
 er en klar vinder på både 
 involvering og salg

Fordi arbejdslivet er uforudsigeligt
En lønforsikring giver dig  
tryghed i hverdagen
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MEDIER
Direct Mail

UDFORDRING
Lønforsikring er et komplekst produkt, som 
man ikke kan forholde sig til, med mindre 
man forstår dens værdi, og hvordan den 
fungerer med karensperiode og udbetalinger. 
Derfor var det nødvendigt at få længere 
taletid end normalt.

MÅLGRUPPE
Ca. 20.000 HK-medlemmer i alderen 40 til 55 
år som samtidig var medlemmer af forbun-
dets A-kasse.

KAMPAGNENS MÅL 
At skabe involvering og salg af Alkas 
Lønforsikring til HK-medlemmer. Ved test at 
dokumentere en mekanik, der kunne skabe 
involveringsrate på mindst 3 % og en salgs-
konvertering på 0,9 %. Sekundært at skabe 
e-mail permissions fra målgruppen.
 

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Forsikringstagere søger rådgivning og per-
sonlig kontakt, og salget sker oftest pr. tele-
fon. En kampagne skulle teste, om forskellige 
kombinationer af responsmuligheder i højere 
grad kunne drive målgruppen online for at 
involvere sig og konvertere til lead og køb af 
et komplekst produkt som Lønforsikring.

Udviklingen af testvarianter startede med en 
onlineanalyse, hvor 2.044 hvervede personer 
besvarede et spørgeskema om deres viden, 
tanker og adfærd omkring lønforsikring. 
Det gav kvalificeret input om relevante 
værdi budskaber, der kunne overføres til det 
kreative og danne udgangspunkt for testen, 
og bidrog med en række gode indsigter til 
udvikling af responsmekanikken.

Der blev udsendt en direct mail i fire testvari-
anter, som herefter blev rated ift. antal besøg 
og beregninger på websitet, antal postale 
respondenter samt leadkonvertering på 
websitet. Den klare vinder var en variant med 

instant win, hvor modtageren straks kunne se 
på websiden, om der var gevinst i form af et 
rejsegavekort på 5.000 kr. Denne variant per-
formede bedre på både involvering og salg 
end Alkas generelle benchmark for mindre 
komplicerede produkter – selv når der blev 
taget hensyn til andelen af præmieryttere.
 
En klassisk direct mail med alle de rigtige ele-
menter inklusive et godt brev, der fik læseren 
involveret og aktiveret. Den kreative løsning 
handlede om at fortælle, at arbejdslivet er 
uforudsigeligt – ikke i form af en skræm-
mekampagne, men sobert med tryghed og 
troværdighed som det bærende.

RESULTAT
Vinder-direct mailen skabte drive-to-web 
rate og leadkonvertering på 16,7 % samt 
involvering på op til indeks 779 og salg på op 
til indeks 213 i forhold til de andre varianter.  
40 % afgav konktaktpermission, og kampag-
nen genererede en ROI på 2,0.

ALKA FORSIKRING
FORDI ARBEJDSLIVET ER UFORUDSIGELIGT - FRA INDSIGT TIL SALG AF ALKA LØNFORSIKRING
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