
KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER 
TV-SPOTS OG DIRECT MAIL  
– SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 %

Først et tv-spot med en tydelig 
henvisning til et brev, og så en 
målrettet direct mail til potentielle 
spillere i det store årlige Julelotteri. 
Synergieffekten gav Kræftens 
Bekæmpelse 17 % flere donationer 
til den gode sag.

Kræftens Bekæmpelse har til formål at bekæmpe 
kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret 
arbejder organisationen med forskning, forebyg-
gelse og støtte af patienter og deres pårørende, og 
desuden taler Kræftens Bekæmpelse patienternes 
sag over for myndighederne.



DIRECT MAIL GIVER HØJ EFFEKT

Kræftens Bekæmpelse får kun 5 % af sine indtægter 
fra det offentlige, og derfor er det afgørende for 
organisationen at få bidrag fra medlemmer og andre 
donorer. 

En af de vigtigste kilder til bidrag er de lotterier, 
Kræftens Bekæmpelse gennemfører ti gange om 
året. Her har Kræftens Bekæmpelse i mange år haft 
gode erfaringer med at bruge direct marketing i dia-
logen med potentielle spillere. 

TEST AF SYNERGI MED TV

I 2011 fik Kræftens Bekæmpelse mulighed for at 
kombinere de direkte aktiviteter med tv-annoncering. 
Formålet med at sende et tv-spot er både at oplyse 
og at øge støtten til lotterierne. 

JULELOTTERI MED MILLIONPRÆMIE

En af de store kampagner blev gennemført i nov-
ember måned. I anledning af julen trak Kræftens 
Bekæmpelse lod om over 3.000 gevinster, herunder 
en hovedpræmie på en million kroner. 

Der blev indrykket tv-spots, hvor tv-meteorologen 
Peter Tanev opfordrede seerne til at støtte kræftsagen 
ved at deltage i Julelotteriet. Spottet sluttede med, 
at Peter Tanev sagde: ”Hold øje med posten. Der 
modtager du nemlig dét, der kan blive din bedste 
julegave”.

Umiddelbart efter modtog tidligere spillere en direct 
mail med mere information om lotteriet. 

BAGGRUND & KAMPAGNE

Den meget genkendelige røde kuvert med 
en stor guldsløjfe skabte et stærkt visuelt link 
mellem tv-spot og den direct mail, der lå i 
målgruppens brevkasse. 



SALGSMODELLERING DOKUMENTERER EFFEKTEN

I forbindelse med Julelotteriet valgte Kræftens
Bekæmpelse for første gang at få målt effekten af 
marketingaktiviteterne via økonometrisk modelle-
ring – også kaldet salgsmodellering. 

Med salgsmodellering er det muligt at isolere effek-
ten af de enkelte medier og identificere, hvordan de 
påvirker hinanden. Desuden bliver der taget højde 
for ydre faktorer, der påvirker effekten, fx andre vel-
gørende organisationers markedsføring. 

Salgsmodelleringen gennemføres i samarbejde med 
InsightGroup, der er en del af OmnicomMediaGroup. 
I forbindelse med Julelotteriet var en af målsætnin-
gerne at finde effekten af:

• Tv-spottet – isoleret set
• Direct mail udsendelsen – isoleret set
• Synergieffekten ved samspillet mellem tv og  

direct mail

SAMME ROI FOR TV OG DIRECT MAIL

Salgsmodelleringen viser, at tv og direct mail har 
samme effekt, når det gælder om at skabe Return 
on Investment. Men fordi Kræftens Bekæmpelse 
bruger direct mail kontinuerligt, genereres den stør-
ste del af omsætningen via direct mail. 

SYNERGIEN ØGER EFFEKTEN 17 % 

Til brug for salgsmodelleringen har InsightGroup 
også analyseret data fra tidligere kampagner, hvor 
Kræftens Bekæmpelse har brugt direct mail. 

Direktør Bernt Therp fra InsightGroup forklarer: ”En 
sammenligning mellem de historiske data og det 
aktuelle Julelotteri viser, at der skabes en mereffekt, 
når direct mail udsendes i forbindelse med indryknin-
ger på tv. I dette tilfælde har Kræftens Bekæmpelse 
opnået et ekstra løft i omsætningen på 17 % ved at 
kombinere de to medier.”

SALGSMODELLERING & RESULTATER

SYNERGI MELLEM TV OG DM GIVER EN MEROMSÆTNINGSEFFEKT På 17 %

Indekseret effekt af DM og TV
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HVERT MEDIE SIN STYRKE

Salgsmodelleringen viser, at ”både-og” virker bedre 
end ”enten-eller”. 

Mens tv-mediet når bredt ud og kan formidle en 
historie, der spiller på følelserne, så rammer direct 
mail præcist og giver mulighed for at være konkret 
og uddybe budskaberne.

Efter tv-spottet er skubbet tilbage i erindringen, så lig-
ger brevet som et nærværende medie, der kan skim-
mes, lægges til side og tages frem igen på det tids-
punkt, hvor modtageren har tid og lyst til at fordybe 
sig – og til at respondere på afsenderens budskaber. 

EN RØD TRåD ER AFGØRENDE

At Kræftens Bekæmpelse har opnået en synergieffekt 
på hele 17 %, skyldes altså i høj grad, at organisati-
onen har anvendt medier, der supplerer og styrker 
hinanden. 

InsightGroup udtrykker det på den måde, at 2 + 2 = 5.

Forudsætningen for at opnå en markant synergieffekt 
er også, at man som Kræftens Bekæmpelse sikrer, 
at der er en tydelig visuel genkendelse og rød tråd i 
budskaberne på tværs af de anvendte medier. 

VIL OVERVEJE TV FRA GANG TIL GANG

På baggrund af de gode resultater vil Kræftens 
Bekæmpelse fremover overveje at understøtte de 
regelmæssige udsendelser af direct mail med tv-
spots, når der er mulighed for det. 

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» Det har været en lærerig proces at gå i 

gang med  salgsmodellering og få dokumen-

teret den præcise  effekt af de forskellige 

medier.

Konklusionen er meget klar. Vi skal fortsat 

bruge direct mail, fordi medie giver plads til 

at brede vores budskaber ud. Via brevene får 

vores potentielle bidragydere den nødvendige 

viden om kræftsagen og konkrete forslag til, 

hvordan de kan hjælpe. 

Samtidig viser analysen, at effekten får et 

ekstra løft, hvis vi understøtter med tv-spots, 

der klart og tydeligt fortæller, at man også 

modtager et brev med posten. «

SENIOR PROJEKTLEDER PERNILLE SEIDING, 
KRÆFTENS BEKÆMPELSE



Tv-spottet blev fulgt op med en flot direct mail. I brevet fokuserede Kræften Bekæmpelse på, at man ved at spille 
har chancen for at vinde en million kroner og samtidig støtter kræftsagen. Sammen med brevet lå der en folder, en 
opskrift på en lækker æblekage og et girokort. 



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/brevetsstyrker finder du masser af nyttig 
information. Her kan du fx downloade analysen ”Brevets styrke 
2012”, der fortæller om danskernes brevvaner, og du kan finde 
cases med Aller, Ikano Bank, L’EASY, TDC Erhverv og en række 
andre virksomheder. 

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.

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