
KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER  
– MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

Spies Rejser skræddersyer katalog-
er med fokus på netop de desti-
nationer, kunderne foretrækker. 
Salgsmodellering viser, at de nye 
inspirationskataloger er over 
dobbelt så effektive som fx  
tv-spots, når det gælder om at 
få kunderne til at ringe og købe 
rejser til udbudt pris. 

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 
rejsearrangører, og selskabet er en del af Thomas 
Cook Group, der er en af verdens største 
udbydere af ferierejser med fly.



ET MARKED I FORANDRING

Tidligere har Spies Rejser hver sæson udgivet tykke rej-
sekataloger med beskrivelse af alle bureauets destina-
tioner og hoteller. Men efterhånden faldt responsen 
på de traditionelle kataloger, og sideløbende er der 
kommet flere nye digitale medier og salgskanaler til. 

Derfor har Spies Rejser valgt ikke længere at trykke 
og sende de store kataloger. 

NYE INSPIRATIONSKATALOGER

Helt undvære kataloger kan et rejsebureau som Spies 
Rejser dog ikke. Erfaringen siger, at mange kunder 
fortsat gerne vil have noget håndgribeligt materiale 
at fordybe sig i, inden de vælger deres drømmerejse. 

Så Spies Rejser fremstillede en vifte af inspirations-
kataloger med beskrivelser af udvalgte rejsemål. 
Disse kataloger bruges som indstik i magasiner og 
sendes til kunder, der ringer og bestiller dem. 

PERSONLIGT SALG UDGØR 40 %

I dag foregår cirka 60 % af salget hos Spies Rejser 
online, mens omkring 40 % af gæsterne foretrækker 
at ringe og få en personlig snak med en af bureauets 
rejsekonsulenter. 

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 kunder-
nes behov og påvirke kunderne til at købe rejser til 
udbudt pris. Desuden er det tit de mere omfattende 
og længerevarende rejser, der sælges via telefonen. 

BAGGRUND & KAMPAGNE

De nye inspirationskataloger 
sendes til kunder, der ringer 
og bestiller dem, og de er 
blandt andet også blevet 
distribueret som indstik i 
Femina, Ude og Hjemme, 
Vores Børn, metroXpress og 
Politiken. 



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 henholdsvis online og offline. 

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

Ud over at se på rejsebureauets egne investeringer i 
fx kataloger, tv, printannoncer, direct mail og Google 
AdWords, hvor annoncer dukker op, når internet-
brugerne googler bestemte søgeord, er der i salgs-
modelleringen fx også taget højde for sæsonmæssige 
og konkurrentmæssige forhold samt makroøkono-
miske faktorer som samfundskonjunkturerne.

NYE KATALGOER GIVER BEDRE ROI 

Sammenligner man Return on Investment for de 
traditionelle kataloger og de nye, målrettede inspira-
tionskataloger, Spies Rejser bruger nu, viser det sig, 
at de nye kataloger er henholdsvis 2,0 og 1,2 gange 
mere effektive end de gamle – afhængig af, om de 
er sendt til kunder, der har efterspurgt dem, eller de 
er distribueret som indstik i magasiner. 

OFFLINE SALG: 

MÅLRETTEDE KATALOGER ER NÆSTEN 3 GANGE 

SÅ LØNSOMME SOM GENNEMSNITTET AF MEDIER

Kigger man udelukkende på offline salget, og sæt-
ter man den gennemsnitlige Return on Investment 
af alle de anvendte medier til indeks 100, giver tv et 
udbytte på 121, og Google AdWords giver et udbyt-
te på 68. De nye inspirationskataloger giver højere 
Return on Investment, nemlig 289 og 135, afhængigt 
af, om de bliver sendt til kunderne eller brugt som 
indstik. 

KATALOGER LEVER LÆNGE

Der kan gå op til 3,5 uge, fra en potentiel kunde får 
et af de nye inspirationskataloger, til han eller hun 
køber en rejse hos Spies Rejser. Dette viser, at kata-
logerne er det medie, der er bedst egnet til at skabe 
en langtidseffekt – katalogerne bliver gemt, indtil 
familien sammen træffer en beslutning og bestiller 
drømmerejsen. 

SALGSMODELLERING & RESULTATER
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DEN NYE KATALOGSTRATEGI VIRKER

Via salgsmodelleringen har Spies Rejser fået doku-
menteret, at den nye strategi med inspirationskataloger 
er en effektiv måde at skabe salg via offline medier. 

Uanset om inspirationskatalogerne distribueres som 
indstik i magasiner, eller om de sendes til kunder, der 
har bedt om dem, så er de et af de medier i Spies 
Rejsers mediemix, der giver den højeste Return on 
Investment. Kun direct mail giver et bedre resultat.

STØRRE FLEKSIBILITET OG PRÆCISION

At inspirationskatalogerne er så kosteffektive, skyl-
des ifølge seniorkonsulent Søren Fromberg Nielsen 
fra InsightGroup, at de er meget fleksible. 

”Spies sælger rejser til mange typer mennesker – fra 
børnefamilier og ældre ægtepar til unge storbysingler. 
De nye og mindre kataloger med fokus på bestemte 
typer rejser og destinationer er nemmere at målrette 
mod hvert enkelt af disse segmenter end de tykke 
og tunge kataloger, Spies Rejser tidligere sendte ud.”

”Når man rammer mere præcist, sparer man både 
udgifter og øger effekten, og det kan selvfølgelig ses 
på bundlinjen”, forklarer Søren Fromberg Nielsen.

PULL VIRKER BEDRE END PUSH

Salgsmodelleringen viser, at Return on Investment er 
højest, når katalogerne sendes til kunder, der har efter-
spurgt dem. ”Det er logisk”, siger Søren Fromberg 
Nielsen: 

”Når katalogerne bliver brugt som pull-medie, hvor 
kunderne selv fortager en aktiv handling og bestiller 
materialet, vil det altid virke bedre end en push-
strategi, hvor kunderne ikke har bedt om katalogerne.”

KONKLUSION & PERSPEKTIVER



» De nye inspirationskataloger er mere  

kosteffektive end de store kataloger, vi  

sendte ud tidligere. Kunderne får inspiration  

til at vælge netop den type rejsemål, de drøm-

mer om, og vi opnår en større præcision og 

en højere respons. 

Salgsmodelleringen viser, at det vil være en 

god ide at beholde katalogerne i mediemixet. 

De har især en vigtig funktion som pull- 

medie, hvor kunderne selv bestiller materiale, 

som de i ro og mag kan fordybe sig i sammen 

med resten af familien, inden de tager  

beslutningen om årets store ferie. «

MARKETINGCHEF EVA LUNDGREN, 
SPIES REJSER
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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.


