
MUSEUM JORN FIK 10 % RESPONS PÅ INVITATION 
– FLOT EFFEKT AF BREV TIL UDVALGTE SEGMENTER

Efter først at have fået analyseret 
databasen, valgte Museum Jorn at 
sende invitationer til en særudstilling 
til udvalgte conzoom®segmenter. 
68 % af modtagerne læste brevet, 
og hele 10 % mødte op. Resulta-
terne er enestående i museums-
verdenen, hvor MoMA i New York 
er tilfredse, hvis de får en respons 
på 0,5 %. 

Museum Jorn i Silkeborg rummer verdens 
største samling af Asger Jorns malerier, grafik, 
keramik m.m. Desuden vises værker af andre 
kunstnere fra Cobra-bevægelsen og værker 
af andre internationale kunstnere som Francis 
Picabia, Fernand Leger, Max Ernst og Man Ray, 
der inspirerede Jorn.
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BAGGRUND & EFFEKTMÅLING

INVITATION TIL FEST FOR ASGER JORN

Museum Jorn har fejret en af Danmarks største kunst-
neres 100 års fødselsdag med den største særudstil-
ling i museets historie, ”EXPO JORN – Kunst er fest!”. 

Med til festen var over 600 værker af Jorns kreative 
kammerater og kampfæller – fx Munch, Pollock. 
Picasso, Goya, Miró og Kandinsky – og der blev 
reklameret for udstillingen på TV2 Østjylland, via 
trafikreklamer og på nettet. 

Desuden fik 4.500 udvalgte modtagere et brev med 
en invitation. 

TO KØBESTÆRKE OG AKTIVE CONZOOM®TYPER

”I forbindelse med en tidligere aktivitet havde vi fået 
analyseret vores museumsforenings database, og vi 
kunne se, at conzoom®typerne ”Formue og formåen” 
og ”Kosmopolitter” var stærkt overrepræsenteret 
blandt medlemmerne” fortæller kommunikations-
chef Lars Hamann fra Museum Jorn. 

”Da vi sendte brevet, valgte vi derfor at gå benhårdt 
efter disse to segmenter, der begge er karakteriseret 
ved at være veluddannede, velorienterede, vellønne-
de, velpolstrede og meget aktive mennesker.”

TO OMRÅDER I AARHUS

For at spare på udgifterne, måtte Museum Jorn også 
lave en stram geografisk prioritering. Valget faldt på 
kun at sende brevene til modtagere i de to aarhusianske 
velhaverområder Risskov og Højbjerg. 

”Det ville være lidt spild at sende breve ud i Silkeborg, 
for her har vi allerede et stærkt fodfæste. Og i Aarhus 
opnåede vi maksimal synergi med trafikreklamerne 
og tv-annoncerne på TV2 Østjylland”, forklarer kom-
munikationschefen.

POSTNORD KLAREDE ALT DET PRAKTISKE

Invitationsbrevet var helt enkelt – med Museum 
Jorns logo og en tekst, der forklarede om udstillin-
gen ”EXPO JORN – Kunst er fest!”, og inviterede 
modtagerne til at besøge udstillingen og tage en 
ven med gratis. 

”I forbindelse med en stor særudstilling har vi rigtigt 
meget om ørerne, og derfor valgte vi at lade Post 
Danmark stå for det praktiske”, forklarer Lars Hamann. 
”Konceptet hedder Nem Kampagne, vi skal bare 
levere brevpapiret og teksten, så klarer Post 
Danmark alt omkring print, kuvertering, frankering 
og forsendelse.”

ANALYSE MED BENCHMARK

Cirka fem dage efter direct mailen var sendt ud, 
ringede analysebureauet Tranberg + Partners til lidt 
over 200 af modtagerne for at høre om deres reakti-
oner. 

Resultaterne er efterfølgende sammenlignet med et 
benchmark for andre effektmålinger af direct mails 
til private modtagere.

» Vores marketingbudget er begrænset, og der-

for prøver vi altid at plukke de lavthængende 

frugter. Her er conzoom® et virkelig effektivt 

værktøj. 

Den viden, vi har fra conzoom®analysen af vores 

database, gør det nemt at zoome ind på de mest 

interessante segmenter, og en respons på 10 % 

er helt enestående i museumssammenhæng. 

For nylig har jeg præsenteret kampagnen på en 

international konference for museer, og deltagerne 

fra MoMA i New York var ved at tabe underkæben 

– de er tilfredse, hvis de opnår 0,5 % respons. «

KOMMUNIKATIONSCHEF LARS HAMANN, 
MUSEUM JORN



SÆRDELES HØJ EKSPONERING

52 % af alle modtagerne husker af sig selv at have 
modtaget brevet, og med lidt hjælp husker hele 81 % 
af have modtaget brevet. 

Begge tal er markant højere end benchmark, der er 
henholdsvis 33 % og 65 %, og dermed har brevet 
fra Museum Jorn – på trods af den traditionelle op-
sætning – opnået en særdeles stor gennemslagskraft. 

LÆSE- OG GEMMEVÆRDI I TOP

68 % af alle modtagerne har læst brevet, og 44 % 
har gemt det. Også læse- og gemmeværdien er der-
med langt højere end benchmark på henholdsvis 35 % 
og 29 %.

MEGET POSITIV OPLEVELSE AF INDHOLDET

44 % af alle modtagerne synes, at brevet var interessant 
eller relevant for dem, og 22 % synes bedre eller meget 
bedre om Museum Jorn efter at have fået brevet. 

Her er benchmark henholdsvis 11 % og 3 %. Det vil 
sige, at brevet fra Museum Jorn scorer fire gange 
normen på relevans og mere end syv gange normen, 
når det gælder holdningen til afsenderen. 

MARKANT INTERESSE FOR BESØG

34 % af alle modtagerne har diskuteret indholdet 
med andre, og 51 % overvejer at besøge Museum 
Jorn. Også her ligger museet flere gange højere end 
benchmark, der er 9 % og 18 %. 

At så mange af modtagerne har diskuteret materialet 
med andre, betyder, at budskaberne om særudstillin-
gen har spredt sig til langt flere potentielle gæster 
end dem, der rent faktisk har modtaget brevet. Dette 
er vigtigt for museet, for positiv omtale fra venner, 
bekendte og familie er en af de faktorer, der i højest 
grad stimulerer folk til at foretage en aktiv handling.

10 % RESPONS OG MANGE NYE MEDLEMMER

Da særudstillingen var slut, kunne Museum Jorn 
gøre op, at 10 % af modtagerne havde brugt deres 
invitation – dvs. at brevet havde trukket 450 inviterede 
og et tilsvarende antal ledsagere til Silkeborg i de 16 
dage, særtilbuddet var gældende. 

”10 % er en virkelig flot respons i museumsverdenen, 
og økonomisk løber vores kampagne rundt med en 
lille gevinst. Dertil kommer en kraftig eksplosion i 
antallet af medlemmer af Museumsforening Jorn fra 
netop de områder, som vi sendte til. Medlemmerne 
får gratis adgang til museet og en række andre fordele, 
og de er generelt meget trofaste. De betaler år efter 
år, og det er af virkelig stor værdi for os, når det 
lykkes at knytte gæsterne tættere til museet”, siger 
Lars Hamann.

FLERE CONZOOM®KAMPAGNER I FREMTIDEN

”Vi vil helt sikkert også bruge conzoom® fremover. 
Det er et uovertruffent værktøj, og det giver syste-
matik og mulighed for at sammenligne kampagne-
resultaterne, at vi altid segmenterer ud fra de samme 
kriterier”, siger Lars Hamann og tilføjer, at han er 
meget tilfreds med den service, Museum Jorn får 
hos Post Danmark:

”Vi har også brugt Post Danmark i forbindelse med 
tidligere aktiviteter. Og på trods af, at vi tit udfordrer 
dem med meget skrappe deadlines, får vi altid al den 
hjælp og fleksibilitet, vi har brug for.”
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NÅ DE RIGTIGE KUNDER  
MED CONZOOM®
conzoom® beskriver alle 2,6 millioner husstande i 
Danmark ud fra data som fx alder, indkomst, 
beskæftigelse og forbrugsmønstre samt bløde 
værdier som interesser og holdninger. 

Du kan få analyseret din virksomheds kunde-
database og finde ud af, hvilke af de i alt 32 
conzoom®typer der er flest af blandt dine bedste 
kunder. 

På basis af conzoom®analysen kan du målrette 
breve, adresseløse forsendelser og anden markeds-
føring til de segmenter, der er mest interessante 
for din virksomhed. 

FÅ HJÆLP TIL EN HURTIG  
OG ENKEL KAMPAGNE
Nem Kampagne er en hurtig, enkel og effektiv 
måde at få nye kunder og skabe mersalg. Du kan 
både bruge Nem Kampagne når du vil sende 
postkort og breve, og når du vil have omdelt 
adresseløse reklamer. 

Kort beskrevet køber du en basispakke, hvor Post 
Danmark klarer alt det praktiske med at trykke og 
distribuere dine budskaber. Desuden kan vi hjælpe 
med at lave et flot layout og skrive tekster, der 
sælger. 

Læs mere om conzoom® og Nem Kampagne på 
www.postdanmark.dk

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 bestille bogen ”Skriv breve, der sælger”, ved 
at sende en e-mail til skrivbrevedersaelger@post.dk

Og på postdanmark.dk/indsigter finder du masser af 
nyttig information. Her kan du fx downloade analysen 

”Brevets styrke 2014”, der fortæller om danskernes 
brevvaner, og du kan finde cases med Stadium, 
TDC, LEGOLAND, ARoS og en række andre virk-
somheder.

Vi kan også sende dig materialet med posten. Send 
en e-mail til brevet@post.dk og skriv hvilke analyser 
og cases, du ønsker at modtage.


