
SPIES REJSER VÆKKER REJSEDRØMME MED DIRECT MAIL  
– BREVE OG POSTKORT GIVER LANGT HØJERE ROI END FX TV OG PRINT

40 % af salget hos Spies Rejser 
foregår offline. Salgsmodellering 
viser, at direct mail er det medie, 
der får langt de fleste kunder til at 
gribe telefonen og bestille deres 
drømmerejse. 

I 1957 sendte Simon Spies for første gang 26 
gæster til Mallorca – med tog og båd. I dag er 
Spies Rejser en af Danmarks to største rejse-
arrangører, og selskabet er en del af Thomas 
Cook Group, der er en af verdens største udby-
dere af ferierejser med fly.



SALG ONLINE OG OFFLINE
Hos Spies Rejser foregår cirka 60 % af salget online, 
mens omkring 40 % af gæsterne foretrækker at rin-
ge og få personlig kontakt med en af bureauets rej-
sekonsulenter. 

Via telefonen kan gæsterne få rådgivning og svar på 
specifikke spørgsmål om de foretrukne rejsemål. Det 
skaber tryghed. Samtidig giver det personlige salg i 
højere grad mulighed for at spørge ind til kundernes 
behov og påvirke kunderne til at købe rejser til ud-
budt pris. 

BRUGER BRED VIFTE AF MEDIER
Spies Rejsers marketingplan omfatter en lang række 
medier som tv-spots, printannoncer, kataloger og 
Google AdWords, hvor annoncer dukker op, når 
internetbrugerne googler bestemte søgeord. 

Desuden får de kunder, der er registreret i kundedata-
basen og har givet e-mail permission, over 30 e-mail 
nyhedsbreve om året, ligesom tidligere kunder de sene-
ste år har modtaget direct mails cirka tre gange årligt. 

SALGSMODELLERING DOKUMENTERER EFFEKTEN
Spies Rejser har brugt økonometrisk modellering – 
også kaldet salgsmodellering – til at få at vide hvilke 
medier, der driver mest salg og størst Return on 
Investment via henholdsvis nettet og telefonen. 

Analyserne er foretaget i samarbejde med Insight-
Group, der er en del af OmnicomMediaGroup. 

Ud over at se på rejsebureauets egne medieinvester-
inger, er der i salgsmodelleringen fx også taget højde 
for sæsonmæssige og konkurrentmæssige forhold 
samt makroøkonomiske faktorer som samfundskon-
junkturerne.

BAGGRUND & SALGSMODELLERING

Tidligere gæster hos Spies modtager fx 
postkort som en påmindelse om, at det 
er tid til at booke den næste ferie.
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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 2012”, der fortæller om danskernes 
brevvaner, og du kan finde cases med Aller, Ikano Bank, 
L’EASY, TDC Erhverv 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.


