
DET GODE WIN BACK BREV
– SEAS-NVE ØGER RESPONSEN 83 % MED ET KLASSISK, IKKE-REKLAMEAGTIGT BREV

1  Brevet er personligt og meget længere 
end det gamle brev. 

2  Der bliver lagt vægt på, at det er enkelt 
og overskueligt at samle alt ét sted. 

3  Der er intet her og nu-tilbud - men et til-
bud om seriøs rådgivning. 

4  Udtrykket “Fastenergi” er forklaret.

 Der mindes om det lokale tilknytning.

5  Brevet slår på, at SEAS-NVE sikrer  
lokale arbejdspladser.

5  Sommerhusejere får et tip om, at de kan 
samle regningerne.

 Der er ingen illustration. 

11% Win Back på det nye brev
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Du har tidligere været elkunde hos SEAS-NVE, og det vil vi rigtig gerne have, du 
bliver igen. På overfladen ligner det ene energiselskab måske det andet. Men for 
os betyder det noget, om du er kunde eller ej. Du er nemlig ikke bare kunde, men 
også andelshaver og derfor medejer af SEAS-NVE. 

Undgå regninger fra to selskaber
En af fordelene ved at vende tilbage er bedre overblik over din samlede, årlige el-
udgift. Lige nu er den spredt ud på regninger fra to selskaber. Det oplever mange 
som mere besværligt, end de havde regnet med. En væsentlig del af de andel-
shavere, som har prøvet et andet energiselskab, er vendt tilbage til SEAS-NVE 
igen. Især fordi de vil have overblikket tilbage. Som SEAS-NVE-kunde får du kun 
elregninger ét sted fra, og du kan altid følge dit elforbrug via minmaaler.dk 

Gratis energirådgivning 
Vi kan også hjælpe dig med at sænke dit forbrug af el, gas og varme. Vores profes-
sionelle energirådgivere ved alt om, hvordan man sparer energi, og de er altid klar 
ved telefonerne med gode råd og vejledning – ganske gratis.

Lav elpris i et helt år 
Vi kan desuden tilbyde dig en fast, lav elpris i et helt år. Det kaldes FastEnergi. 
Lige nu er markedsprisen på el meget lav, og hos os kan du låse din elpris, så du 
betaler samme lave pris i et år – uanset om markedsprisen stiger. Det kan både 
spare penge og skabe ekstra tryghed, fordi din eludgift bliver mere forudsigelig.

Skift på under ét minut
Vi håber, du har lyst til at blive SEAS-NVE-kunde igen – det tager kun et øjeblik. 
Benyt vedlagte svarkort eller klik ind på www.seas-nve.dk/jatakfastenergi 
– så ordner vi resten. Hvis du har flere spørgsmål, før du beslutter dig, er du meget 
velkommen til at ringe på 70 29 25 00. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen dit andelsselskab
SEAS-NVE

Carsten Fischer, Markedschef

Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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Att: Name Surname

Vend tilbage til SEAS-NVE – og få bedre 
 overblik og større økonomisk tryghed

Ved du, at SEAS-NVE...

landet? For eksempel 

forsyningsområde

med sikker elforsyning?

700 vigtige arbejds-
pladser?
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KVALITATIV TEST I FOKUSGRUPPER
SEAS-NVE og analyseinstituttet Nielsen inviterede et antal tidligere kunder til at deltage i en kvalitativ test i 
fokusgrupper. Deltagerne blev bedt om at vurdere det win back brev, SEAS-NVE i flere år havde sendt ud til 
frafaldne kunder.

DET NYE BREV ER SAGLIGT OG MEGET LÆNGERE 
På baggrund af fokusgrupperne udviklede SEAS-NVE et nyt brev - længere, mere klassisk sat op  
og uden prangende illustrationer eller her-og-nu tilbud.
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DET GAMLE BREV ER FOR POPPET
Deltagerne er enige om, at SEAS-NVE meget gerne må sende breve til tidligere kunder. Men det gamle brev 
bliver opfattet som for reklameagtigt.

KONVOLUTTEN BØR MATCHE INDHOLDET 
SEAS-NVE sender brevene i en neutral hvid rude-
konvolut med selskabets logo, og de fleste af del-
tagerne i fokusgrupperne siger, at de altid vil 
åbne en sådan konvolut, fordi den signalerer vig-
tig og seriøs information. 

Deltagerne siger imidlertid også, at det gamle 
brev ikke passer sammen med rudekonvolutten. 
Brevet er for upersonligt, og det bliver opfattet 
som forkert at pakke det ind på samme måde 
som vigtig information. 

 Brevet virker for meget som en reklame. 

1  Det er svært at gennemskue, hvad det 
særlige tilbud er. 

2  Nogle forstår ikke udtrykket “Fastenergi”. 

3  Der hersker forvirring om, hvad de 0 kr.  
i abonnement dækker over. 

4  150 kr. virker næsten som en provokerende 
lille besparelse. 

5  Hvorfor skal man svare inden en  
bestemt dato? 

6  Det er godt, at skrive, at SEAS-NVE klarer 
alt det praktiske.

6% Win Back på det gamle brev

Et særligt tilbud på  FastEnergi

Da du tidligere har været kunde hos os, har jeg et godt tilbud på 
FastEnergi gældende for 1. oktober 2013 – 30. september 2014. 
Når du låser din elpris fast, slipper du for ubehagelige overraskelser, 
hvis elprisen pludselig stiger. 

Som et særligt tilbud kan du få et abonnement til 0 kr. (værdi 150 kr.), 
hvis du bestiller FastEnergi senest 23. august 2013. 

Ring, kryds eller klik – så sørger vi for det hele
Udfyld svarkortet, klik ind på www.seas-nve.dk/jatak eller ring til os på 
70 29 25 00 senest 23. august 2013. Det er gratis at skifte, og vi klarer alt 
det  praktiske. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
SEAS-NVE

Carsten Fischer, Markedschef

Hovedgaden 36, DK-4520 Svinninge, Denmark
Telefon +45 70 29 29 29, Fax +45 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28
seas-nve@seas-nve.dk, www.seas-nve.dk
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RESULTATER FRA FOKUSGRUPPER
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