
SOS BØRNEBYERNE TESTER MODTAGELSEN AF SOS-NYT 
- ET BLAD STYRKER LOYALITETEN OG MOTIVATIONEN TIL AT GIVE ET EKSTRA BIDRAG

Et fysisk blad er et effektivt medie, 
når man vil knytte tætte bånd 
mellem bidragyderne og en non-
profit organisation. Bladet giver 
bidragyderne håndgribelige beviser 
på, at de opnår det, de emotio-
nelt søger med deres støtte, og 
at hver krone hjælper – og bladet 
øger lysten til at give et bidrag. 
Det viser en analyse, som TNS 
Gallup har gennemført for SOS 
Børnebyerne.

SOS Børnebyerne er verdens største private 
hjælpeorganisation for børn, der har mistet el-
ler er i fare for at miste deres forældre. Organi-
sationen har over 500 børnebyer i 133 lande 
og gennemfører også programmer, der skal 
hjælpe sårbare familier på fode igen. Målet er 
at give børn mulighed for at vokse op i kærlige 
hjem, så de kan skabe deres egen fremtid og
få grundlag for et godt voksenliv. 
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LANGT OVER BENCHMARK PÅ VIGTIGE PARAMETRE
Modtagelsen af bladet ligger på vigtige parametre langt 
over benchmark for øvrige magasiner og medlemsblade, 
TNS Gallup har testet. 

For eksempel er den samlede erindring af SOS-NYT 99 % 
mod et benchmark på 75-85 %. Og hele 78 % af læser-
ne af SOS-NYT markerer et positivt holdningsskifte, mens 
benchmark er 15-20 %.

I sammenligningen skal der tages højde for, at man for-
trinsvis sammenligner med kommercielle blade, og at et 
blad fra en non-profit organisation som SOS Børnebyerne 
må forventes at vække speciel interesse hos donorerne. 
Alligevel vurderer TNS Gallup, at læsernes modtagelse af 
SOS-NYT er særdeles positiv. 

ENDNU MERE FOKUS PÅ SOS-NYT I FREMTIDEN
TNS Gallup fastslår, at SOS-NYT gør et stærkt indtryk på 
modtagerne, har stor betydning for kendskabet til SOS 
Børnebyernes arbejde, styrker den positive opfattelse af 
organisationen og ikke mindst fastholder antallet af dona-
tioner. 

Dermed er bladet et stærkt loyalitetsskabende medie og 
et meget vigtigt kontaktpunkt for SOS Børnebyerne. 

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» SOS-NYT er en væsentlig aktivitet for SOS Børnebyerne. 
Bladet er i høj grad med til at fastholde loyaliteten blandt 
vores SOS-faddere, som både er vigtige bidragydere og 
betydningsfulde ambassadører. Hvert eneste bidrag er til 
gavn for arbejdet med at hjælpe fattige børn over hele 
verden, og på baggrund af de gode resultater vil vi selvføl-
gelig fortsat sende bladet, og vi vil kontinuerligt arbejde 
på at videreudvikle både layout og indhold. «

KOMMUNIKATIONSCHEF, LINE GROVE HERMANSEN, 
SOS BØRNEBYERNE

TEST AF REMINDER VIA BREV ELLER E-MAIL
SOS Børnebyerne testede også, om en reminder kunne 
få flere SOS-faddere til at give en ekstra donation. 

Der blev udvalgt to testgrupper, der modtog remind-
ere via henholdsvis e-mail og brev cirka en uge efter, 
at SOS-NYT var sendt ud. Kort efter ringede TNS 
Gallup til 200 modtagere fra hver gruppe for at 
høre, om de huskede reminderen, om påmindelsen 
havde motiveret dem til at læse bladet igen, og 
om det havde øget lysten til at give en donation. 

REMINDERBREVET HUSKES 
LANGT BEDRE END E-MAILEN
Testen viser en meget stor forskel på modtagelsen 
af reminderbrevet og reminder e-mailen. Da TNS Gal-
lup ringer, kan 74 % af modtagerne huske at have 
modtaget brevet, mens kun 46 % husker e-mailen. 
Brevet er desuden over tre gange mere effektivt, når 
det gælder om at motivere til genlæsning af SOS-NYT. 

Hele 10 % af de SOS-faddere, der har modtaget et 
reminderbrev, ønsker at give en ekstra donation, 
mens kun 1 % af dem, der har modtaget en e-mail, 
ønsker at donere ekstra beløb. 

OGSÅ ET REMINDERBREV KAN ØGE 
MOTIVATIONEN TIL AT GIVE ET BIDRAG



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

FÅ OGSÅ 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/Brevets værdi og downloade:

Kræftens Bekæmpelse, Nordea Liv og Pension og Den  
Grafiske Branche. 

 
danskernes holdning til brevet.

 
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 os, hvilke 
analyser og cases, du ønsker at modtage.
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