
ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER 
– ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

Ældre Sagen sendte en direct mail 
med et stort SommerLotteri til 
130.000 medlemmer og benyttede 
samtidig lejligheden til at teste 
4 meget forskellige konvolutter. 
Den mest farvestrålende konvolut 
gav den laveste effekt – mens en 
hvid konvolut med en mere enkel 
illustration fik responsen til at stige 
og medlemmerne til at spille for et 
større beløb.

Ældre Sagen er med over 640.000 medlemmer 
Danmarks største social-humanitære organisation, 
og arbejder for at sikre, at alle uanset alder kan 
leve et godt, langt, aktivt og meningsfyldt liv. Ud 
over at deltage i samfundsdebatten skaber Ældre 
Sagen fx også rammer for, at over 13.000 frivillige 
over hele landet arrangerer kurser og andre 
aktiviteter, der har en stor betydning for mange 
mennesker hver dag.



SOMMERLOTTERI – FOR AT STØTTE OG VINDE

I maj 2012 sendte Ældre Sagen en direct mail til 
130.000 nye medlemmer og medlemmer, der tidligere 
havde spillet med i organisationens lotterier. 

Modtagerne blev inviteret til at deltage i et stort 
SommerLotteri, hvor de kunne vinde 250.000 
skattefri kroner og andre flotte præmier. Ved at spille 
med var de samtidig med til at støtte Ældre Sagens 

arbejde, hvilket også er et vigtigt parameter for 
mange medlemmer. Som der stod på en folder i di-
rect mailen: ”Støt og vind med samme sind”. 

TEST AF 4 KONVOLUTTER

Ældre Sagen benyttede lejligheden til at teste, 
hvilken type konvolut, der motiverede flest til at 
deltage i lotteriet – og med hvilke beløb:

KAMPAGNE & TESTVARIANTER

KONVOLUT A:

En hvid rudekonvolut kun med Ældre Sagens 
logo og et pp-påtryk. 

KONVOLUT C:

En hvid rudekonvolut med Ældre Sagens logo, 
et pp-påtryk og en enkel illustration, der fylder 
cirka 1/3 af konvoluttens forside. 

KONVOLUT B:

En hvid rudekonvolut kun med Ældre Sagens 
logo og et kreativt pp-mærke. 

KONVOLUT D:

En hvid rudekonvolut med Ældre Sagens logo, 
et pp-påtryk og en farvestrålende illustration, 
der fylder næsten hele konvoluttens forside. 



EFFEKTMÅLING MED BENCHMARK

En uge efter udsendelsen ringede analysebureauet 
Tranberg Marketing til 800 modtagere – 200 mod-
tagere af hver af de kreative varianter – for at høre 
om deres holdning til og reaktioner på det materiale, 
de havde modtaget. 

KONVOLUT A FÅR EN TREDJEPLADS 

Den mest enkle af konvolutterne – den hvide konvolut 
med pp-påtryk – huskes af 60 % af alle modtagerne. 

39 % husker budskaberne om at deltage i lotteriet, 
og 27 % kan huske, at Ældre Sagen er afsender af 
budskaberne. 

4 % af dem, der husker direct mailen, husker også 
noget ved konvoluttens design – fx husker 2 % 
Ældre Sagens logo.

Dermed kommer konvolut A ind på en tredjeplads, 
når det gælder eksponering.

KONVOLUT B ER NÆSTBEDST

Den hvide konvolut med kreativt pp-mærke huskes 
af 66 % af alle modtagerne.

33 % husker budskaberne om at deltage i lotteriet, 
og 27 % kan huske, at Ældre Sagen er afsender af 
budskaberne. 

11 % af dem, der husker direct mailen, husker også 
noget ved konvoluttens design – fx husker 5 % 
Ældre Sagens logo.

Konvolut B udmærker sig dermed ved at være den 
variant, der skaber den næsthøjeste eksponering. 

KONVOLUT C VINDER PÅ DE FLESTE PARAMETRE

Den hvide konvolut med en enkel illustration huskes 
af hele 71 % af alle modtagerne.

43 % husker budskaberne om at deltage i lotteriet, 
og 30 % kan huske, at Ældre Sagen er afsender af 
budskaberne. 

Hele 17 % af dem, der husker direct mailen, husker 
også noget ved konvoluttens design – fx husker 7 % 
Ældre Sagens logo, 6 % husker budskabet om en 
hovedpræmie på 250.000 kr., og resten husker fx 
illustrationerne.

Den meget høje erindring smitter af på de øvrige 
parametre, og dermed er konvolut C den variant, 
der skaber den største eksponering. 

VARIANT D PERFORMER DÅRLIGST

Den mest farvestrålende konvolut med en illustration, 
der fylder næsten hele forsiden, huskes af 59 % af 
alle modtagerne.

36 % husker budskaberne om at deltage i lotteriet, 
og 26 % kan huske, at Ældre Sagen er afsender af 
budskaberne. 

11 % af dem, der husker direct mailen, husker også 
noget ved konvoluttens design – fx husker 1 % 
Ældre Sagens logo, 3 % husker budskabet om en 
hovedpræmie på 250.000 kr., og resten husker fx 
illustrationerne. 

Fordi konvolut D er den variant, der huskes af færrest 
modtagere, er det også den variant, der samlet skaber 
den laveste eksponering. 

EFFEKTMÅLING

SAMLET ERINDRING AF DIRECT MAILEN ERINDRER ÆLDRE SAGENS LOGO PÅ KONVOLUTTEN*

Konvolut A

Konvolut B

Konvolut C

Konvolut D

* Blandt dem som erindrer direct mailen

60% 2%

66% 5%

71% 7%

59% 1%



KONVOLUT C GIVER MEST PÅ BUNDLINJEN

To uger inden gevinsterne blev udtrukket, modtog 
udvalgte segmenter et reminderbrev. Dette brev blev 
også sendt i fire forskellige konvolutter med udform-
ninger, der svarer til konvolutterne i den første  
udsendelse. 

Efter kampagnen gjorde Ældre Sagen op hvilken 
respons og hvilke indtægter, direct mailen og  
reminderen rent faktisk har skabt. 

Hvis man sætter indtægterne fra konvolut A til 
indeks 100, er indtægterne fra de forskellige varianter 
fordelt således: 

VARIANT INDEKS

Konvolut A 100,0

Konvolut B 100,7

Konvolut C 101,5

Konvolut D 100,6

Dermed er konvolut C den variant, der skaber flest 
indtægter, efterfulgt af konvolut B. 

REMINDERBREV VISER NÆSTEN SAMME MØNSTER

Ser man på resultaterne af reminderbrevet alene, 
bekræfter det med endnu større tydelighed, at variant 
C giver flest indtægter. Her virker den hvide konvo-
lut A med pp-påtryk dog lidt bedre end B, der er 
forsynet med et kreativt pp-mærke:

VARIANT INDEKS

Reminderkonvolut A 100,0

Reminderkonvolut B 98,7

Reminderkonvolut C 104,7

Reminderkonvolut D 97,6

C GIVER STØRRE INDTÆGTER PR. SPILLER

På girokortet fra Ældre Sagen var der fortrykt seks 
forskellige beløb fra 50 til 500 kr. Blandt de medlem-
mer, der indbetaler 500 kr., er der flest, der har 
modtaget konvolut C.

Blandt de medlemmer, der kun indbetaler 50 kr., har 
flest modtaget den farvestrålende konvolut D. 

BREVETS SERIØSITET GIVER POTE

At modtagerne af konvolut C indbetaler de største 
beløb indikerer, at disse medlemmer i højere grad 
har opfattet budskabet om at støtte Ældre Sagen. 

Den hvide konvolut med den enkle illustration har 
altså formået på samme tid at skabe interesse og 
sende et signal om seriøsitet. Dermed har konvolut 
C formået at bane vej til at trænge igennem med de 
mere alvorlige budskaber. 

Omvendt har flere modtagere af den mere ”støjende” 
konvolut D været tilbøjelige til at opfatte denne variant 
som en reklame, og de har tilsyneladende i mindre 
grad opfattet budskabet om at støtte Ældre Sagen. 
Denne gruppe spiller sandsynligvis i højere grad med, 
fordi de ved at satse et lille beløb har en chance for 
at vinde store præmier. 

FLERE TESTS VIL FORFINE RESULTATERNE

Når man arbejder med så store målgrupper som 
Ældre Sagen, kan selv små marginaler have en stor 
betydning. 

Med udgangspunkt i testen vil Ældre Sagen fremover 
arbejde videre med konvolut C og teste forskellige 
udformninger af dette layout. Det er fx oplagt at 
prøve at lave en variant, hvor man som ekstra ele-
ment bruger kreative PP-mærker, der sikrede en høj 
eksponering til konvolut B.

FAKTISKE RESULTATER & KONKLUSION 



» Vi mener, at det har en værdi at signalere, at der 

kommer et rigtigt brev. Og det gør man i høj grad, 

når man bruger en hvid konvolut. Men samtidig er 

det vigtigt at have et element, der vækker modta-

gernes nysgerrighed, uden at konvolutten dog må 

virke for ”reklameagtig”.

Testen viser også, at den hvide konvolut med en let 

og enkel illustration ansporer medlemmerne til at 

indbetale de største beløb. Dette indikerer, at mod-

tagerne af denne variant i højere grad spiller med, 

fordi de ønsker at støtte Ældre Sagen – og ikke 

udelukkende fordi, de kan vinde en præmie. «

MARKETINGKOORDINATOR SIGNE VEJSIG, 
ÆLDRE SAGEN



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”, 
der fortæller om danskernes brevvaner, og du kan finde cases 
med Codan, L’EASY, Den Grafiske Branche 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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