
TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE   
– EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

» Det betaler sig at sende kreative di-
rect mails og bruge gaver og konkur-
rencer, når man vil trænge igennem til 
travle erhvervsfolk. Det viser en effekt-
måling, efter TDC Erhverv sendte en 
iPhone attrap til udvalgte kunder.  
80 % af modtagerne huske budska-
berne efter en uge, og 49 % respon-
derede. «
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 virksomhe-
der har valgt at være kunder hos TDC Erhverv 
- fordi de har en forretning, der skal køre. 



PILOTPROJEKT MED TEST AF DIRECT MAIL 
TDC Erhverv ønsker for første gang at skabe et loya-
litetsprogram rettet mod en udvalgt gruppe af min-
dre virksomhedskunder. Via den kontinuerlige og 
målrettede dialog skal kunderne knyttes tættere til 
TDC Erhverv, og frafaldet skal reduceres.

For at skabe det mest optimale flow, bliver kommu-
nikationsforløbet og budskaberne igennem et år te-
stet i et pilotprojekt over for cirka 4.000 kunder. 

EN KREATIV DIRECT MAIL SKULLE SKABE  
OPMÆRKSOMHED
Første aktivitet i pilotprojektet var at få kundernes 
vurdering af det eksisterende samarbejde med TDC 

Erhverv. Her var det vigtigt at få en høj respons, og 
for at trænge igennem støjen på det overkommuni-
kerede telemarked, valgte TDC Erhverv at designe en 
direct mail, der indeholdt en iPhone attrap lavet af 
karton. 

Sammen med iPhone attrappen var der en opfor-
dring til via et website at give en vurdering af samar-
bejdet med TDC Erhverv. Som tak for hjælpen ville 
kunderne modtage et Nokia headset. 

Direct mailen blev sendt til de udvalgte erhvervskun-
der i februar 2011. 

STRATEGI & KREATIVITET

En meget realistisk udformet iPhone 
attrap fangede opmærksomheden, 
og et vedlagt brev opfordrede kun-
derne til at gå ind på et kampagne-
site og vurdere samarbejdet med 
TDC Erhverv.



GENEREL BENCHMARK MOD B2B DIRECT MAILS
OG SPECIFIK BENCHMARK MOD KAMPAGNER FRA 
TELEBRANCHEN
Ugen efter udsendelsen gennemførte markedsana-
lysebureauet Wilke telefoninterviews med 210 af 
modtagerne for at høre om deres holdninger til og 
reaktioner på mailen. 

Resultaterne er i det følgende blevet sammenholdt 
med en benchmark af tidligere effektmålinger af 
B2B direct mails på tværs af brancher. 

Desuden er resultaterne sammenholdt med tidligere 
tests af B2B direct mails fra telebranchen. Dette bench-
mark ligger meget lavere end gennemsnittet for B2B 
udsendelser generelt, hvilket indikerer, at telemarkedet 
er et overkommunikeret og meget konkurrencepræget 
marked, hvor det er svært at skabe resultater. 

80 % AF MODTAGERNE ERINDREDE KAMPAGNEN
Erindringen var markant højere end andre tilsvarende 
kampagner. 80 % af alle modtagerne huskede direct 
mailen med iPhonen fra TDC Erhverv. Her er bench-
mark for direct mails fra telebranchen kun 38 %. 

EN STOR DEL AF MODTAGERNE LÆSTE BREVET 
Også læseværdien var høj. 37 % af alle modtagerne 
havde læst direct mailen helt eller delvist, og 61 % 
af dem, der erindrede udsendelsen, havde læst brevet. 
Her er tallene for B2B-markedet generelt henholdsvis 
23 % og 44 %, mens tallene for B2B-mails fra tele-
branchen er henholdsvis 13 % og 35 %.

HØJ AFSENDERSTYRKE
Også afsenderstyrken var markant bedre end gen-
nemsnittet for andre tilsvarende kampagner. Mens 
benchmark for B2B-direct mails fra telebranchen er 
26 %, så var det hele 60 % af modtagerne, der 
kunne huske, at direct mailen kom fra TDC Erhverv.

DET LYKKEDES AT AKTIVERE MODTAGERNE
Desuden gav kampagnen anledning til snak med an-
dre i virksomheden. Betydeligt. Hele 7 % af modta-
gerne havde diskuteret materialet fra TDC Erhverv 
med deres kollegaer. 

49 % RESPONS EFTER REMINDER
Endelig var der en virkelig flot respons. Efter en re-
minder som postkort lykkedes det at få hele 49 % 
af modtagerne til at gå ind på  kampagnesitet og 
vurdere samarbejdet med TDC Erhverv. Til sammen-
ligning er benchmark for direct mails både generelt 
på B2B-markedet og i telebranchen på kun 3 %. 

MÅLINGER & RESULTATER

Alle de kunder, der fulgte opfordrin-
gen og svarede, modtog et headset. 
Svarede de inden to dage, var de 
også med i lodtrækningen om en 
iPhone.



FLOT PRÆSTATION PÅ DET HÅRDE TELEMARKED
Markedsanalysebureauet Wilke siger sammenfatten-
de, at selv om man tager forbehold for, at direct 
mailen er målrettet nuværende kunder, der allerede 
har en tilknytning til TDC Erhverv, så er resultaterne 
bemærkelsesværdige. 

På langt de fleste parametre præsterer direct mailen 
langt bedre end benchmark for andre B2B direct 
mails på tværs af brancher, og når man sammenlig-
ner med kampagner på det konkurrenceprægede te-
lemarked, er forskellen endnu mere markant. Her op-
når direct mailen på de fleste områder resultater, der 
er over dobbelt så høje som normen. 

KREATIVITET, GAVER OG KONKURRENCER VIRKER
- OGSÅ NÅR MÅLGRUPPEN ER VIRKSOMHEDER
Wilke konkluderer, at det er modtagernes positive 
holdning til den utraditionelle, kreative udformning, 

der blandt andet smitter blandt af på erindringen, 
afsenderstyrken og interessen for at læse indholdet. 

Desuden konkluderer Wilke, at kombinationen med 
en konkurrence og en relevant gave er en særdeles 
effektiv måde at aktivere modtagerne og skabe re-
spons – også når målgruppen er erhvervsfolk. 

ERFARINGER OG INPUT TIL NÆSTE FASE
Resultaterne fra effektmålingen vil sammen med kun-
dernes vurdering af samarbejdet med TDC Erhverv og 
de øvrige erfaringer, der samles ind i løbet af året, 
indgå i en evaluering af pilotprojektet ved udgangen 
af 2011. 

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» Effektmålingen dokumenterer, at det er lykkedes 

at trænge igennem med vores budskaber til langt de 

fleste modtagere. Vi har fået at vide, hvad nogle af 

de mest værdifulde kunder synes om samarbejdet 

med os, og vi har fået værdifulde input og erfarin-

ger, der kan hjælpe os, når vi skal videre med de an-

dre aktiviteter i loyalitetsprogrammet. «



» I et marked præget af ekstrem konkurrence er det at fastholde kunder 

– og især de mest værdifulde og lønsomme – en opgave, der skal ta-

ges meget alvorligt. Der ses en klar sammenhæng mellem tilfredshed 

og kundeafgang. Jo mere tilfreds kunden er, desto mindre er risikoen 

for at kunden forlader virksomheden.”

Vores langsigtede mål er derfor at knytte kunderne tættere til TDC  

Erhverv. Dette skal blandt andet ske gennem dialogbaserede tiltag, der 

både kan stimulere den rationelle og – ikke mindst – den emotionelle 

loyalitet.

Vi arbejder målrettet med en udvalgt gruppe af erhvervskunder med 

høj værdi. Første initiativ var at ”tage temperaturen” på disse kunder 

ved at få deres vurdering af samarbejdet. Formålet var at række en 

hånd frem og invitere til en dialog, der kan identificere utilfredse kun-

der, der skal tages hånd om med det samme – men også identificere 

et eventuelt potentiale for mersalg.  

Telemarkedet er imidlertid så overkommunikeret, at det kan være svært 

at få respons selv fra de bedste kunder. Derfor måtte vi benytte en 

spændende kreativ direct  mail for at få den ønskede opmærksomhed, 

interesse og involvering.«

CRM MANAGER BENJAMIN WAJNTRAUB,
TDC ERHVERV

TESTIMONIAL



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 Kræftens Bekæmpelse, Ikano 
Bank, Danske Spil 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 læse.


