
TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN  
– ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL

» En kreativt udformet direct mail 
skabte opmærksomhed på det 
overkommunikerede telemarked. 
Direct mailen fik 25 % af 
modtagerne til at respondere og 
18 % til sige deres mening om 
samarbejdet med TDC Erhverv. «
LÆS MERE OG SE NØGLETALLENE  
PÅ DE NÆSTE SIDER. 

TDC Erhverv er Danmarks førende leverandør af 
kommunikationsløsninger til både erhvervslivet 
og det offentlige. 73 % af alle danske virksom-
heder har valgt at være kunder hos TDC Erhverv 
– fordi de har en forretning, der skal køre. 



Et kort inde i terningen opfordrede 
modtagerne til at gå ind på et kam-
pagnesite og vurdere samarbejdet med 
TDC Erhverv. Der var også en personlig 
kode, som kunderne skulle bruge for 
at identificere sig på kampagnesitet. 

På kampagnesitet blev kunderne 
bedt om at svare på tre enkle 
spørgsmål om samarbejdet med 
TDC Erhverv. 

Når kunderne havde fortalt deres 
mening om samarbejdet med TDC 
Erhverv, fik de straks at vide, om de 
var en af de tre heldige deltagere, 
der havde vundet en julekurv fyldt 
med for 1.500 kr. lækkerier fra 
Magasin. 



VURDERING AF DIALOGEN

TDC Erhverv har besluttet at skabe et loyalitetspro-
gram rettet mod mindre erhvervskunder. Målet er at 
knytte denne værdifulde kundegruppe tættere til 
TDC Erhverv og reducere frafald via kontinuerlig og 
målrettet dialog. 

For at skabe det mest optimale flow, har TDC Erhverv 
i 2011 gennemført et pilotprojekt, hvor kommuni-
kationsforløbet og budskaberne er blevet testet over 
for cirka 4.000 kunder. 

Dette caseark beskriver effekten af en direct mail, 
der blev sendt ud i slutningen af november 2011. 

Målet var at få kunderne til at vurdere samarbejdet 
med TDC Erhverv. 

TERNING OPFORDREDE MODTAGERNE TIL AT SPILLE MED 

Fordi det var vigtigt at få en høj respons, valgte TDC 
Erhverv at sende en meget opsigtsvækkende direct 
mail udformet som en stor terning. 

Når modtagerne åbnede terningen, fandt de en op-
fordring til at gå ind på et kampagnesite og svare på 
nogle spørgsmål om TDC Erhvervs service og løsninger. 
Som tak for hjælpen var deltagerne med i en lod-
trækning om tre julekurve. 

STRATEGI & KREATIVITET

UNIK BENCHMARK MOD ANDRE B2B-DIRECT MAILS

Ugen efter udsendelsen blev lidt over 200 af modta-
gerne ringet op af analysebureauet Wilke og spurgt 
om deres holdninger til og reaktioner på direct mailen. 

Resultaterne er i det følgende blevet sammenholdt 
med Post Danmarks effektmålinger af 75 andre 
B2B-direct mails på tværs af brancher, og resultaterne 
er desuden sammenholdt med benchmark for tele-
branchen. 

Det skal her bemærkes, at benchmark for telekampag-
ner ligger meget lavere end gennemsnittet for B2B-
udsendelser generelt. Dette indikerer, at telemarkedet 
er et overkommunikeret og meget konkurrencepræget 
marked, hvor det er svært at skabe resultater. 

74 % AF MODTAGERNE ERINDREDE TERNINGEN

Hele 74 % af de kunder, der blev ringet op, kunne 
huske direct mailen med terningen. Det er langt højere 

end det generelle benchmark for B2B-direct mails, 
der er 52 % – og næsten dobbelt så højt som 
benchmark for telekampagner, der er 38 %. 

Også afsenderstyrken er høj, idet 70 % af kunderne 
kunne huske, at materialet kom fra TDC Erhverv. Her 
er det generelle benchmark for B2B-direct mails 37 % 
og benchmark for telekampagner 26 %. 

HØJ LÆSEVÆRDI OG INTERESSE 

38 % af kunderne havde læst budskaberne helt eller 
delvis. Også her scorer kampagnen markant højere 
end det generelle benchmark på B2B-markedet og 
det specifikke for telebranchen, der er henholdsvis 
23 % og 13 %. 

Samtidig sagde 52 % af modtagerne, at materialet 
er interessant eller meget interessant. 

MÅLINGER & RESULTATER



6 GANGE HØJERE RESPONS END BENCHMARK

18 % af deltagerne i analysen sagde, at de havde 
responderet – primært ved at besøge kampagnesitet 
og besvare spørgeskemaet. Dette er seks gange flere 
end benchmark, der er 3 % både på B2B-markedet 
generelt og specifikt i telebranchen. 

Da TDC Erhverv efterfølgende gjorde resultaterne op, 
nåede den faktiske respons på kampagnen helt op 
på 25 %. 
 
DEN UTRADITIONELLE UDFORMNING SKABER  

UNIQUENESS

Samlet set scorer kampagnen flotte resultater på 
langt de fleste parametre. 

Ifølge analysebureauet Wilke er materialets utra-
ditionelle udformning en væsentlig faktor for, at 

kampagnen formår at skabe interesse hos største-
delen af modtagerne, og at så mange har læst ind-
holdet enten helt eller delvist. 

Den høje opmærksomhed har også en afsmittende 
effekt på andre parametre, blandt andet afsender-
styrken. Samtidig er den blå farve på terningen og 
en tydelig markering af TDC Erhverv på materialet 
medvirkende til, at de fleste husker, hvem afsend-
eren er. 

PRÆMIER VIRKER – MEN ER IKKE AFGØRENDE 

Selv om chancen for at vinde en julekurv er lille, er 
responsen mange gange højere end benchmark. Dette 
indikerer, at kunderne responderer, fordi de gerne 
vil give deres mening til kende og har en interesse i 
at forbedre samarbejdet med deres teleudbyder.

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» Kreative udformede udsendelser kan på kort sigt 

virke som en stor investering. Men det er vigtigt at 

trænge igennem støjen på et overkommunikeret 

marked. Og når udsendelserne både skaber høj 

opmærksomhed og skaffer viden, der på længere 

sigt kan konverteres til fastholdelse af kunder og 

mersalg, så giver investeringen rigtigt meget mening 

på den lange bane. « 

CRM MANAGER BENJAMIN WAJNTRAUB,
TDC ERHVERV





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 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 Ikano Bank, Den Grafiske Branche, 
L’EASY, Danske Spil 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.
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