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Bannerannoncering/betalt search
Direct Mail

UDFORDRING
Målgruppen er travl, ombejlet og vanskelig at 
få i tale, ikke mindst omkring et løsningsom-
råde som allerede er kendt. Desuden skulle 
der kommunikeres til to forskellige markeder 
med hver deres behov og opfattelse af NNIT 
– og der var kun budget til én kampagne.

MÅLGRUPPE
Eksisterende samt nye potentielle kunder i 
store og mellemstore virksomheder på det 
danske og internationale marked (top 100) 
– i alt 377 specialister, IT-chefer, virksomheds-
ejere og IT/systemejere.

KAMPAGNENS MÅL 
Succeskriteriet var, at kampagnen skulle 
skabe opmærksomhed omkring Application 
Outsourcing og generere leads på det danske 
og internationale marked – dvs. fokusere på 
at understøtte salget.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Via en samlet kampagne til to forskellige 
markeder skulle NNIT kommunikere klart 
og udstråle troværdighed. Det lykkedes ved 
at fi nde et budskab, som kunne fungere på 
begge markeder. Løsningen byggede på ind-
sigten om målgruppens indgående kendskab 
til IT, herunder formsprog og forkortelser, 
men med en vis grad af humor for at bryde 
med IT-branchens lidt kedelige og nørdede 
image.
 
Kampagnens vigtigste budskab blev formu-
leret i følgende korte fortælling: ”Hvorfor 
gøre alting selv, når du kan få andre til at 
hjælpe dig? Brug dine ressourcer på din 
kerneforretning og outsource det mindre for-
retningskritiske arbejde. NNIT har kvalitet og 
forstår behovet for fl eksibilitet uden at øge 
omkostninger eller risiko”.

Direct mailen bestod af en papbog med titlen 
”Det bør ikke være dine applikationer, der 
holder dig vågen om natten”. I ”bogen” var 
der et personligt indlæg med et bogmærke 

med en unik QR-kode til kampagnesitet. 
Her fi k modtageren mulighed for at vælge 
mellem tre af tidens mest populære bøger 
samt se en kort introfi lm om Application 
Outsourcing. Desuden kunne man læse om 
alle fordelene, signe op til NNITs nyhedsbrev, 
blive ringet op eller booke et møde.

Modtagerne af bøgerne blev som det første 
mødt af en AO sticker, som mindede om, 
at man ikke længere skulle bekymre sig om 
sine applikationer. Kampagnen blev støttet 
af bannerannoncering på LinkedIn og NNITs 
eget website, og der blev fulgt op med AO 
reminder-postkort til de modtagere, som ikke 
havde responderet. 

RESULTAT
36 % af modtagerne responderede på 
e-mailen, og 29 % blev til direkte leads på 
det danske og internationale marked - dvs. 
at kampagnen genererede 29 % fl ere salgs-
møder for Application Outsourcing. ROI for 
kampagnen: 40.
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