
SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA  
TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

Synergi og skarp segmentering kan 
løfte Return on Investment markant. 
Det viser en test, Spar Nord har 
gennemført i Nordjylland i for-
bindelse med en landsdækkende 
kampagne.

Spar Nord Bank A/S har hovedsæde i Aalborg 
og filialer over hele landet. Efter fusionen med 
Sparbank i efteråret 2012 har banken 320.000 
kunder og 90 lokale banker over hele landet. 
(Casen er gennemført forud for fusionen)



TV-SPOTS, ANNONCER OG DIREKTE MEDIER 

I efteråret 2011 gennemførte Spar Nord en stor kam-
pagne, der både skulle øge de eksisterende kunders 
engagement og rekruttere nye kunder til banken. 

Via landsdækkende tv-spots og annoncer i lokale 
dag- og ugeblade blev målgruppen blandt andet 
inviteret til rådgivningsmøder og temaaftener. 

Sideløbende besluttede Spar Nord sig for at gen-
nemføre en test, der skulle vise, om det var lønsomt 
at supplere massekommunikationen med målrettede 
reklametryksager og direct mails. 

For at finde de potentielle kunder fik Spar Nord 
først gennemført en conzoom®analyse af deres 
kundedatabase. 

Og der blev købt adresser på potentielle kunder 
med samme profil som de bedste kunder, og kunde-
emnerne blev påvirket enten via direct mail eller en 
reklametryksag omdelt som Husstandsdirect.

TEST I 3 NORDJYSKE OMRÅDER

Spar Nord valgte at gennemføre testen i Frederikshavn-
Sæby området, hvor banken er markedsledende. Tre 
områder blev påvirket forskelligt:

Område A 
Landsdækkende TV-spots og annoncer i lokale dag- 
og ugeblade.

Område B
Landsdækkende TV-spots og annoncer i lokale dag- 
og ugeblade + målrettede reklametryksager til 1166 
udvalgte husstande – potentielt nye kunder 

• Reklametryksagerne blev omdelt via Husstandsdi-
rect, så de kun nåede navngivne husstande med 
samme profil som Spar Nords kernekunder. 

• Desuden blev der brugt Omdeling med fravalg, 
hvor adresserne på eksisterende kunder fra Spar 
Nords database på forhånd var sorteret fra. 

Område C
Landsdækkende TV-spots og annoncer i lokale dag- 
og ugeblade + direct mail til 2.400 modtagere – 
både eksisterende kunder og potentielle kunder. 

KAMPAGNE & SEGMENTERING

Spar Nord inviterede kunder og 
potentielle kunder til at få et tjek 
af, om deres penge tjener penge.
Et meget relevant budskab i 
efterdønningerne af finanskrisen.



SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I ALLE 3 OMRÅDER

Et par dage efter udsendelsen af direct mailen og rekla-
metryksagerne, gennemførte analysebureauet Epinion 
en analyse af kampagneeffekten. 700 kunder og nye, 
potentielle kunder fra de tre områder i Frederikshavn-
Sæby deltog i analysen via et spørgeskema. 

DIRECT MAIL ØGER KUNDERNES 

TOP-OF-MIND 11 PROCENTPOINT

I gruppe A, der kun havde været eksponeret for mas-
sekommunikation, nævnte 32 % af kunderne Spar 
Nord som det første navn, når de skulle nævne en 
reklame fra en bank. 

I gruppe C, der blev eksponeret for massekommuni-
kation og modtog en direct mail, nævnte 43 % af 
kunderne Spar Nord som det første navn, når de 
skulle nævne en reklame fra en bank.

Dermed har direct mailen skabt 11 procentpoint 
højere top-of-mind effekt hos kunderne. 

DIREKTE MEDIER ØGER OGSÅ 

POTENTIELLE KUNDERS TOP-OF-MIND 

I gruppe A, der kun havde været eksponeret for masse-
kommunikation, nævnte 4 % af de testdeltagere, 
der ikke var kunder, Spar Nord som det første navn, 
når de skulle nævne en reklame fra en bank. 

I gruppe B, der blev eksponeret for massekommuni-
kation og modtog en reklametryksag, nævnte 19 % 

af dem, der ikke var kunder, Spar Nord som det første, 
når de skulle nævne en reklame fra en bank. Og hele 
33 % fra gruppe C, der blev eksponeret for masse-
kommunikation og modtog en direct mail, nævnte 
Spar Nord som det første navn.

Dermed skaber massekommunikation efterfulgt af 
henholdsvis en reklametryksag og en direct mail 
markant højere top-of-mind effekter på henholdsvis 
15 og 29 procentpoint sammenholdt med masse-
kommunikation alene. 

DIREKTE MEDIER SKABER EN ROI PÅ 6,4

Spar Nord har løbende registreret, hvor mange kun-
der og potentielle kunder, der har responderet på 
kampagnen, bookning af møder og faktisk salg.

På baggrund heraf har mediebureauet IUM beregnet 
kampagnens Return on Investment – målt ud fra 
værdien af nye kunder og mersalget til eksisterende 
kunder.

Return on Investment for den samlede kampagne er 
1,2. Investeringen på alle medier er dermed betalt 
tilbage på mindre end ét år.

Isoleret set er Return on Investment af de direkte 
medier brugt i to af de tre nordjyske områder 6,4 – 
dvs. over fem gange højere end for den samlede 
kampagne.

EFFEKTMÅLING & FAKTISKE RESULTATER 

Spar Nord lod målgruppen vælge mellem at 
respondere via et fysisk svarkort, gå på 

nettet, ringe eller sende en sms.

100%



TV SKABER OPMÆRKSOMHED

– BREVE OG REKLAMER SKABER SALG

Testen viser, at de direkte medier er gode til både at 
skaffe nye kunder og skabe mersalg til eksisterende 
kunder. 

Dette betyder dog ikke, at Spar Nord fremover vil 
kunne undvære massemedierne. Især tv-reklamerne 
spiller en vigtig rolle i mediemixet, fordi de skaber 
opmærksomhed og øger testdeltagernes interesse 
for de direct mails og reklametryksager, der sendes 
ud i kampagneperioden. 

SKARP SEGMENTERING HAR 

FORSTÆRKET RESULTATERNE

En stærkt medvirkende årsag til de flotte resultater 
er segmenteringen. Analysen af Spar Nords kunde-
database gav muligheden for at tilkøbe relevante 

kundemner til en særdeles præcis segmentering og 
en meget målrettet udsendelse af direct mails og 
reklametryksager. 

Havde Spar Nord i stedet skudt med spredehagl og 
ramt flere og mindre relevante modtagere, havde 
kampagnen ikke givet så høj en Return on Investment. 
En medvirkende årsag til de flotte resultater er også, 
at testen er gennemført i Nordjylland, hvor mange 
allerede har et godt kendskab til Spar Nord. 

BRUG SYNERGIEN

På baggrund af testen anbefaler Epinion og IUM , at 
Spar Nord fremover i højere grad integrerer direkte 
medier i bankens kampagneaktiviteter. Det vil kunne 
skabe markante synergieffekter, både på nationalt 
og lokalt plan.

KONKLUSION & PERSPEKTIVER

» Spar Nord har opnået en markant synergieffekt ved at varme op med tv-

spots og annoncer, og derefter følge op med breve og målrettede reklamer til 

udvalgte potentielle kunder. 

Den landsdækkende kampagne er godt eksekveret, og fordi personlige møder 

er meget afgørende i finanssektoren, er det yderst relevant at invitere til 

seminarer og kundemøder. 

Vil man opnå lignende resultater, er det vigtigt at skabe en kampagne, der 

er effektiv på både relevans, troværdighed, budskab og segmentering. «

SENIOR RESEARCH MANAGER SIMON ORTMANN, UIM



» Testen viser, at direct mails og husstands-

omdelte reklametryksager er meget effektive i 

kombination med massemedier som tv og 

annoncer. 

De direkte medier skaber mulighed for for-

dybelse. Netop dette parameter er meget 

vigtig i vores branche, hvor budskaberne kan 

være komplicerede, og det kan være en stor 

beslutning for en kunde at skifte bank eller 

ændre sit engagement i den nuværende bank. «

KOMMUNIKATIONSDIREKTØR OLE MADSEN, 
SPAR NORD
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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 www.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 
TDC Erhverv, Ikano Bank, Kræftens Bekæmpelse, 
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.

FIND DE BEDSTE KUNDER MED 
CONZOOM®ANALYSE 
conzoom® beskriver alle 2,6 millioner husstande 
i Danmark ud fra data som fx alder, indkomst, 
beskæftigelse og forbrugsmønstre samt bløde 
værdier som interesser og holdninger. 

Du kan få analyseret din virksomheds kunde-
database og finde ud af hvilke af de i alt 32 
conzoom®typer, der er er overrepræsenteret 
blandt dine bedste kunder. På den måde får du 
blandt andet at vide, hvordan dine kunder bor, 
hvor de sandsynligvis handler, hvilke medier, de 
bruger, og hvor mange børn, de har.

Dette giver dig fx mulighed for at målrette direct 
mail til de mest interessante målgrupper – og til at 
ramme de mest lønsomme målgrupper med fx 
Husstandsdirect og Segmenterede Adresseløse 
Forsendelser.

RAM NAVNGIVNE HUSSTANDE MED 
HUSSTANDSDIRECT 
Med Husstandsdirect får du omdelt dine reklame-
tryksager som adresseløse forsendelser og er alli-
gevel sikker på kun at ramme præcis de modtagere, 
du vil i kontakt med. Det kombinerer den fordel-
agtige kontaktpris ved en husstandsomdeling med 
den høje træfsikkerhed fra en adresseret direct 
mail.

Du sender os bare adresserne på de husstande, 
der skal have reklamerne – det kan fx være adres-
ser fra din virksomheds egen database eller fra en 
købt database med bestemte conzoom®typer. Så 
omdeler vi dine reklamer til netop disse husstande 
i det adresserede omslag MED RUNDT. 

Læs mere om conzoom®, Husstandsdirect og alle 
Post Danmarks andre services og produkter på 
www.postdanmark.dk


