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192. Det er så mange byer, vi dækker med 4G. Det betyder, at du kan gå på nettet overalt 
i superhøj fart med alt dit udstyr via mobil WiFi, der ikke er større end en kreditkortholder. 
Vi dækker 8 gange bedre end alle andre tilsammen og har vundet samtlige tests i 2012. 
Det fejrer vi nu ved at invitere 192 kunder til at opleve 4G GRATIS i de 192 byer, vi dækker. 

Skal du være én af dem?

Kom med på bølgen – og del dine oplevelser 
Kunne du tænke dig at surfe gratis resten af 2012? Så har vi det perfekte job til dig. Vi søger 
nemlig en VIP Surfer til lokalområdet i <Vejle>, der er frisk på at dele sine oplevelser på vores 
4G-netværk med os og alle andre.  

Du behøver ikke være specielt teknisk, 
for 4G er let som en leg
95 % af vores 4G kunder siger, det er pærelet. Så du skal ikke have   
nogen specielle tekniske forudsætninger for at blive VIP Surfer. Dog er 
det en fordel, hvis du har en bærbar og/eller en tablet, som du kan surfe 
på via dit netværk i baglommen. 

Du får fri 4G inkl. udstyr året ud, hvis vi vælger dig 
– og måske en ny Macbook Air
Hvis du bliver udvalgt i din by, er du sikret 4G på vores regning resten af 2012. Herefter trækker 
vi lod blandt vores 192 VIP Surfere på landsplan om 2 x 11” Macbook Air*. Det eneste, du skal 
gøre til gengæld er, at melde tilbage til os om nogle af de oplevelser, du har med 4G. 

SKAN KODEN 
FOR AT ANSØGE

Venlig hilsen

Telia

Mette Jensen
Kundetilfredhedschef

Ansøg senest d.<DATO> 
på URLtelia.dk/noget
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vi lod blandt vores 192 VIP Surfere på landsplan om 2 x 11” Macbook Air*. Det eneste, du skal 



B
ED

ST
E 

B
TC

 K
A

M
PA

G
N

E

MEDIER
Direct Mail
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UDFORDRING
Hvordan fi k man fortalt, at Telia 4G er 
lynhurtigt internet i hele landet – også hvor 
kragerne vender – og uden brug af masse-
kommunikation?

MÅLGRUPPE
Primær målgruppe: Telias 217.006 eksiste-
rende mobil- og mobilt bredbåndskunder 
med afgivet e-mail permission. Sekundær 
målgruppe: Telias øvrige kundebase.

KAMPAGNENS MÅL 
At øge kendskabet til 4G.
 
MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Telia har landets bedste 4G mobile internet, 
som dækker 192 byer i Danmark med 

hastigheder på op til 80 MB/s. Det havde 
man forsøgt at fortælle kunderne gennem 
store kampagner. Men kunderne lyttede ikke. 
Kendskabet til Telias 4G produkt var forblevet 
lavt – ikke mindst i lokalområderne, hvor man 
ikke forventede dækning.
 
Telia smed hæmningerne over bord og lod 
192 Telia kunder fra 192 byer dele deres 
oplevelser ucensureret med alle de øvrige 
kunder – på godt og ondt. Indsigten var, at 
vi lytter mere til venner, bekendte og sågar 
fremmede – end til virksomheder. Hvad andre 
kunder siger, er altid det rigtige. Løsningen 
blev derfor ”En dagbog fra en 4G surfers liv”.

Telia rekrutterede 192 4G surfere – én fra 
hver by med dækning – som alle fi k stillet 
4G-udstyr til rådighed mod at dele deres 
oplevelser og erfaringer med 4G på en blog. 
Der var rift om at blive en af de udvalgte sur-
fere. Engagementet blandt Telias kunder var 
stort – både blandt de yngste og de ældste. 
Ansøgerne var studerende, familier, enlige og 

pensionister fra hele Danmark.

Indlæggene var ucensurerede af Telia, men 
til gengæld kunne Telia bruge oplevelserne 
i markedsføring via blandt andet e-mail. Og 
det skabte interesse. Eksisterende og kom-
mende kunder kunne nu læse troværdige 
historier om 4G fra personer, de havde tillid 
til – nemlig andre kunder. En forholdsvis 
enkel DM-kampagne gjorde, hvad tidligere 
millioninvesteringer i massekommunikation 
ikke havde formået - nemlig at øge kendska-
bet til 4G med 12,6 %.

RESULTAT
Telia fi k på rekordtid mere end 6.000 ansøg-
ninger om at blive udvalgt som surfer. Efter 
462 blogindlæg, 26.676 besøg på bloggen 
og 298.774 Facebook impressions var kend-
skabet steget med hele 12,6 % blandt de 
Telia kunder, som modtog e-mails fra Telia.
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