
GREENS ERHVERVSINFORMATION FIK FLOT RESPONS PÅ BREV   
- PROVOKERENDE OG KREATIVT BUDSKAB GAV POTE PÅ B2B-MARKEDET 

» God datakvalitet er måske ikke det 
mest sexede produkt i verden, så det 
var vigtigt for os at gøre noget ekstra 
for at afkræve en reaktion. Vi sendte 
en direct mail, der spillede på produk-
tets kerne, gik lige til stregen og sam-
tidig var meget personlig. 49 % af alle 
de marketingchefer, der læste brevet, 
responderede – efter tre måneder har 
kampagnen næsten allerede tjent sig 
ind, og der er mange flere ordrer i 
pipeline. «
DIREKTØR BO RASMUSSEN,
GREENS ERHVERVSINFORMATION

Greens Erhvervsinformation A/S tilbyder aktuelle 
og præcise data, der kan optimere virksomheders 
salgs- og marketingindsats. Et af værktøjerne er 
Greens GO, der giver kunderne mulighed for selv 
at finde de mest lønsomme kunde-emner blandt 
de cirka 600.000 virksomheder i Greens database.



KAMPAGNE TIL NAVNGIVNE MODTAGERE
Greens Erhvervsinformation ville gerne gøre en eks-
tra indsats for at markedsføre online opslagsværket 
Greens GO og et nyt salgsoptimeringsværktøj. 

Målgruppen blev defineret som større danske virk-
somheder i et bredt udvalg af brancher, og Greens 
udvalgte 3.000 virksomheder, der ikke i forvejen var 
kunder hos Greens, og hvor man i databasen havde 
navnet på en marketingchef, salgschef eller lignende.

MAKSIMAL OPMÆRKSOMHED OM ET TØRT EMNE 
Der skulle noget ekstra til for at skabe opmærksom-
hed, for adressedatabaser er ikke et særligt ophid-
sende emne, og kampagnebudgettet var begrænset. 

Derfor besluttede Greens sig for at skabe en kam-
pagne, der provokerede og gik lige til stregen. Man 
tog udgangspunkt i, at hvis der er noget, der virkelig 
kan få alle mennesker op af stolen, så er det, når de-
res navn staves forkert. 

Kampagnen blev udarbejdet i samarbejde med rekla-
mebureauet Dialog Factory, der specialiserer sig i at 
skabe respons og salg via dialogbaseret markedsføring. 

EN HISTORIE MED EN SLØJFE
Dialog Factory udformede en rudekonvolut med et 
foto af en toiletrulle og teksten ”Dette salgsbrev vil 
gøre stor gavn”. 

Det modtagernavn, der tittede frem gennem ruden, 
var forkert stavet, og på brevet var der klæbet et 
stykke toiletpapir, der illustrerede, hvordan breve vil 
gøre gavn, hvis man staver modtagernes navne for-
kert. Brevene ryger direkte til papirkurven eller gen-
brugsstationen - og derfra til papirmøllen, hvor de 
bliver omdannet til toiletpapir.  

I brevet var der også en personlig kode, så modtageren 
kunne gå ind på greens.dk/godedata og se, hvad der 
var registreret om virksomheden og modtageren selv. 
På kampagnesitet var det desuden muligt at bestille 
en demo af Greens GO, bede om mere information 
og deltage i en konkurrence om en iPad.

Sammen med brevet lå der en folder, der fortalte 
mere om Greens værktøjer. 

STRATEGI & KREATIVITET

En toiletrulle og et ironisk budskab på kon-
volutten var med til at skabe nysgerrighed 
og få modtagerne til at åbne konvolutten. 
Men det mest provokerende var, at det 
modtagernavn, der tittede gennem ruden, 
var stavet forkert. 

Eye-track undersøgelser viser, at adressaten tit 
er det første, modtagerne af et brev læser. Og 
de reagerer straks, hvis deres navn er stavet 
forkert. Det udnyttede Greens Erhvervsinfor-
mation – men for at tage brodden af eventuelle 
negative reaktioner, stod navnet også lige neden 
under adressaten, og her var det stavet rigtigt. 



TEST PÅ 10 % AF MALGRUPPEN
Fordi kampagnen skulle gå helt til kanten, men ikke 
ud over den, valgte Greens at teste budskaberne.

I starten af marts modtog 10 % af målgruppen – 
300 virksomheder - direct mailen og blev efterføl-
gende ringet op og bedt om at fortælle om deres 
reaktioner. Langt de fleste havde en meget positiv 
holdning til direct mailen og den måde, budskaber-
ne var formuleret på, og kun nogle få var negative. 

Der blev derfor ikke ændret på udformningen, inden 
hovedudsendelsen gik ud til resten af målgruppen – 
2.700 virksomheder – i dagene omkring den 1. juni 
2011. 

69 % ERINDRING OG 33 % BUDSKABSSTYRKE
Et par dage efter udsendelsen gennemførte Tranberg 
Marketing en Effektmåling. 200 af modtagerne blev 
interviewet og spurgt om deres holdning til direct 
mailen, og resultaterne blev sammenlignet og sam-
menholdt resultaterne med tidligere tests af direct 
mails på B2B-markedet. 

Det viste sig, at hele 69 % kunne huske at have 
modtaget direct mailen. Her er normen for direct 
mails på B2B-markedet 51 %.

Den samlede budskabsstyrke var 33 % mod en norm 
på 25 %. De budskaber, der især blev husket, var det 

forkert stavede navn, at Greens kan forsyne modta-
geren med gode opdaterede og berigede data, og at 
data fra Greens kan gøre salgs- og marketingindsatsen 
mere effektiv og profitabel. 

HØJ LÆSEVÆRDI OG POSITIVT HOLDNINGSSKIFTE
77 % af  alle de modtagere, der huskede at have 
modtaget direct mailen, sagde, at de havde lagt mær-
ke til, at deres navn var stavet forkert. Og 49 % havde 
læst brevet - mod en norm på 45 %. 

Hele 22 % havde også fået en mere positiv holdning 
til Greens – mod en norm på 8 %. 

49 % AF LÆSERNE RESPONDEREDE 
Direct mailen fra Greens Erhvervsinformation scorede 
særligt højt på et meget vigtigt parameter – handling 
og respons. 49 % af alle de modtagere, der havde læst 
direct mailen, responderede aktivt. 

Af disse var det 29 %, der besøgte hjemmesiden 
greens.dk/godedata for at få flere informationer, 6 % 
bad om en demo af Greens Go, 1 % ringede eller 
mailede til Greens, og 36 % tjekkede om de havde 
vundet en iPad. Desuden havde yderligere 6 % 
overvejet at respondere, og 9 % havde diskuteret 
direct mailen med kollegaer eller andre. Fordi nogle 
respondenter foretog mere end én handling, bliver 
disse tal sammenlagt over 49 %.

PRÆTEST & EFFEKTMÅLING

Folderen fortalte mere om Greens 
GO og Greens nye salgsoptime-
ringsværktøj.  

Modtagerne af brevet fik en personlig kode, så de kunne gå 
ind på greens.dk/godedata og tjekke deres egne, personlige 
data. Når de loggede sig på, kunne de også bestille en demo 
af Greens GO, bede om mere information og straks se, om de 
havde vundet en iPad. For at skabe ekstra opmærksomhed 
om, hvad der sker med breve, hvor navnet er stavet forkert, 
var der klæbet et stykke toiletpapir på brevet. 



KAMPAGNEN MERE END TJENER SIG IND  
De faktiske resultater er endnu mere positive end 
Effektmålingen. 

Et produkt som Greens GO har typisk en indsalgspe-
riode på seks-syv måneder, men efter tre måneder 
har kampagnen næsten allerede tjent sig ind. Den 
1. september havde Greens afholdt møder med 35 
af de kundeemner, der havde modtaget brevet, og 
der var realiseret så mange ordrer, at 61 % af kam-
pagneudgifterne var dækket. 

På baggrund af responsen, antallet af aftalte møder 
og sendte tilbud, forventer Greens, at der efter seks 
til syv måneder vil være realiseret så mange ordrer, 
at kampagnen ikke bare tjener sig ind, men vil give 
et overskud på mindst 30 %. 

FLOTTE RESULTATER MED ET BEGRÆNSET BUDGET
Det er første gang i lang tid, Greens har brugt direct 
mail. Men det bliver ikke sidste gang. Direktør Bo 

Rasmussen fra Greens siger, at kampagnen har været 
en stor succes, og at resultaterne bliver modtaget 
med begejstring hos medarbejderne. 

Ifølge Bo Rasmussen demonstrerer kampagnen, at 
brevet har fået en ny og vigtig rolle. I en digital tids-
alder, hvor forretningsfolk får et overvældende antal 
budskaber i indbakken, så bliver de få fysiske breve, 
der ligger på skrivebordet, meget synlige. Derfor kan 
en direct mail skabe markante resultater, også selv 
om marketingbudgettet ikke rækker til store udsen-
delser med masser af gimmicks. 

Direktør Rolf Carlsen fra Dialog Factory er enig og 
tilføjer, at brevet er et unikt redskab, når man vil for-
tælle en historie og demonstrere personlighed, tro-
værdighed og gennemslagslagskraft. Og hvis det el-
lers passer til budskabet og målgruppen, så gør det 
ikke noget, hvis det hele leveres med et glimt i øjet. 

RESULTATER & PERSPEKTIVER

» Det er uhyggeligt uprofessionelt at stave folks navn 

forkert, og selvfølgelig var vi nervøse for, hvordan 

folk ville modtage direct mailen. Men målgruppen 

var marketingchefer, der er et folkefærd, der kan 

tage lidt af hvert, og en indledende test viste, at 

det kun var nogle få, der reagerede negativt. Ingen 

var ligeglade, og langt de fleste syntes, at ideen var 

sjov. Hvis man vil trænge igennem, så må man vove 

noget – man kan ikke gøre alle glade. «

DIREKTØR ROLF CARLSEN, 
DIALOG FACTORY



Da Greens Erhvervsinformation sendte et brev til 3.000 

marketingchefer, stavede de med vilje modtagernes navne 

forkert. 

Når de irriterede modtagere flåede konvolutten op, så de 

straks budskabet ”Vi har stavet dit navn forkert!”. 

For at undgå misforståelser, stod modtagernavnet også 

lige neden under adressaten - denne gang stavet på den 

rigtige måde. 

Hovedbudskabet var, at det er vigtigt at bruge korrekte 

og opdaterede data - og at breve med forkert stavede 

navne kun kommer til at gøre gavn som genbrugspapir til 

fremstilling af toiletruller.

VI HAR STAVET DIT NAVN FORKERT!



Post Danmark A/S www.postdanmark.dk
Tietgensgade 37
1566 København V

FÅ MERE AT VIDE OM BREVET 
 
Post Danmark tilbyder dig værktøjer og viden, der gør det
nemt at bruge breve til at informere, skabe gode relationer 
og øge salget.  

Du kan fx besøge postdanmark.dk/brevetsstyrker og down-
loade:

• Beskrivelser af andre cases fra fx Nordea Liv & Pension, 
Ikano Bank, Danske Spil, TDC og Den Grafiske Branche. 

• ”Danskernes brevvaner 11” - en analyse, der fortæller om 
 danskernes holdning til brevet.

• En vejledning, hvor kommunikationsforsker, ph.d. Anne  
Katrine Lund giver gode råd om at bruge breve til at  
skabe relationer.

Vil du hellere have materialet i trykt udgave? Så send en e-mail 
til brevet@post.dk og fortæl hvilke analyser og cases, du ønsker 
at modtage.
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