
SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE  
– UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK 

Sydbank skabte en markant effekt, 
da banken sendte en direct mail 
med tilbud om en ny 18/25 konto 
til unge kunder. Langt de fleste af 
modtagerne kunne huske brevet 
fra Sydbank, hele 30 % respondere-
de, og – måske allermest væsentligt 
– så fik hele 15 % af den vigtige 
målgruppe et mere positivt indtryk 
af Sydbank. 

Med cirka 2.200 medarbejdere og omkring 100 
filialer – heraf fem i Tyskland – er Sydbank en 
af Danmarks største banker. Sydbanks bærende 
værdier er god ledelse, motivation, holdånd, 
loyalitet og rådgivning, der tager udgangspunkt 
i kundens behov. 



UNGE ER VIGTIG MÅLGRUPPE

Unge kunder er meget værdifulde for en bank – især 
hvis de forbliver loyale mod banken i årene fremover, 
hvor indkomsten typisk stiger, og mange etablerer 
sig med boliger og familie. 

Derfor gør Sydbank meget ud af at fremstå relevant 
og interessant for den unge målgruppe. 

NY KONTO TIL 18-25 ÅRIGE

Et af de tiltag, der knytter de unge kunder tættere 
til Sydbank, er en ny konto, der blev introduceret i 
september 2012. 

Den nye konto hedder ”Sydbank 18/25” og giver 
18-25 årige Sydbank kunder en række fordele. Fx 
gratis MobilBank, gratis betalingskort, gratis valuta-
veksling, hjælp til budgetlægning samt mulighed for 
billige lån og god rente på opsparingen. 

Den eneste betingelse for at få kontoen er, at de unge 
er tilmeldt Sydbanks NetBank, der også er gratis. 

20.000 DIRECT MAILS 

Lanceringen af den nye konto skete primært via 
en direct mail til de over 20.000 eksisterende 
unge kunder, der allerede var registreret i Sydbanks 
database.

Direct mailen bestod af en kreativt udformet konvolut, 
et brev og en brochure. 

Budskaberne om den nye konto blev formidlet på en 
let forståelig og fængende måde, og der var en invi-
tation til at deltage i en konkurrence om 15 præmier 
på 1.000 kr. og en hovedpræmie på 3.000 kr. 

For at deltage i konkurrencen skulle de unge kunder 
besøge et nyt site, sydbank.dk/1825, der kan tilgås 
fra alle platforme, inkl. mobiltelefoner, og de skulle 
give e-mail permission. 

BAGGRUND & KAMPAGNE

Brevet, brochuren og kon-
volutten var udformet i et 
fængende og ungt design. 
Teksterne var enkle, og de 
unge blev inviteret til at gå 
ind på sydbank.dk/1825 og 
deltage i en konkurrence. 



EFFEKTMÅLING MED BENCHMARK

Få dage efter direct mailen var sendt ud, gennem-
førte analysebureauet Tranberg + Partners en effekt-
måling. 

Via telefonen svarede over 200 modtagere fx på, om 
de kunne huske direct mailen, om de huskede bud-

skaberne, om de fandt dem interessante og relevan-
te, om de havde reageret på brevet, og om de havde 
ændret holdning til Sydbank. 

Efterfølgende blev resultaterne sammenlignet med 
et benchmark for tilsvarende direct mail-udsendelser 
på B2C-markedet.

USÆDVANLIG FLOT EKSPONERING – SÆRLIGT HOS KUNDER MED NETBANK

Effektmålingen viser at såvel erindringen af direct 
mailen og evnen til at huske de rigtige budskaber 
samt evnen til at huske den rigtige afsender er meget 
høj for begge grupper – og i alle tilfælde højere end 
benchmark. 

På alle tre parametre er det dog de kunder, der alle-
rede har NetBank hos Sydbank, der performer bedst. 

LÆSERATE OG GEMMEVÆRDI HELT I TOP

Hele 43 % af alle modtagerne har læst brevet helt 
eller delvist. Benchmark er 34 %.

47 % af alle modtagerne har gemt brevet. Benchmark 
er 29 %. Det ses i øvrigt, at læseraten er markant 

højere blandt de unge kunder, der har NetBank hos 
Sydbank, end blandt de unge kunder, der ikke har 
NetBank hos Sydbank. Omvendt, så er der flest af 
de unge kunder uden NetBank, der har gemt brevet. 

HØJ RELEVANS OG OPLEVELSE AF INDHOLD

20 % af alle modtagerne synes af direct mailen om-
handler problemstillinger eller områder, der er relevante 
for dem. Her er benchmark 11 %.

Desuden har 15 % af alle modtagerne fået et mere 
positivt indtryk af Sydbank. Blandt de unge med 
NetBank, drejer det sig om 17 %, og blandt de 
unge uden NetBank, er der tale om 12 %. Begge tal 
er markant højere end benchmark, der er 3 %.

Halvdelen af de unge, der blev interviewet af Tranberg + Partners, havde på forhånd NetBank hos Sydbank – resten havde ikke. 

ANALYSE & RESULTATER

EKSPONERING – UDEN NETBANK
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EKSPONERING – MED NETBANK
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RESPONS 4 X BENCHMARK

Da Tranberg + Partners ringede, få dage efter direct 
mailen var sendt ud, sagde 30 % af alle modta-
gerne, at de allerede havde responderet. Dette er 
også mere end fire gange højere end benchmark, 
der er 7 %. 

Den samlede respons er nedenfor opdelt på de for-
skellige call-to-actions, fx at besøge en Sydbank filial, 
besøge Sydbanks hjemmeside eller deltage i konkur-
rencen. Når tallene sammenlagt bliver over 30 %, er 
det fordi, en del af målgruppen har foretaget flere 
aktive handlinger. 

18-25 ÅRIGE HUSKER ET RIGTIGT BREV

Konklusionen af effektmålingen er, at det er lykkedes 
Sydbank at kommunikere både relevant og effektivt. 
Selv om – eller måske netop fordi – den unge mål-
gruppe ellers lever meget af deres liv på digitale 
platforme, trænger brevet godt igennem. 

I takt med at færre virksomheder og organisationer 
kommunikerer til den unge målgruppe via breve, jo 
mere lægger de unge mærke til de breve, de rent 
faktisk modtager. 

Samtidig er direct mailen et mindre flygtigt medie end 
fx sms og e-mail. Brevet ligger fremme i længere tid 
og minder de unge modtagere om, at de har fået et 
godt tilbud, der er værd at kigge på. 

LANGSIGTET LOYALITETSEFFEKT

Det gode tilbud i kombination med direct mailens 
synlighed og den kreative udformning er de væsent-
ligste årsager til, at Sydbanks kampagne har haft så 
stor gennemslagskraft. 

Resultaterne er ikke blot flotte på kort sigt. Som 
analysen viser, har 15 % af det samlede antal mod-
tagere – nemlig 17 % af de unge med NetBank og 
12 % af de unge uden NetBank – fået et mere positivt 
indtryk af Sydbank, og dermed skaber kampagnen  
også en langsigtet effekt.

RESPONS & KONKLUSION

MÅL RESPONS

Deltaget i konkurrencen på sydbank.dk/1825 13 %

Besøgt en af Sydbanks filialer 11 %

Besøgt Sydbanks hjemmeside for at få flere informationer 10 %

Sagt ja tak til at modtage elektronisk nyhedsbrev 8 %

Oprettet et betalingskort (MasterCard, Ung Debit eller Visa/dankort) 6 %

Ringet og aftalt møde med en rådgiver hos Sydbank 5 %

Oprettet en NetBank hos Sydbank (kun kunder uden NetBank) 3 %

Mailet til Sydbank 2 %



» Da vi planlagde lanceringen af Sydbanks nye 

unge-koncept, undersøgte vi blandt andet, 

hvordan vi bedst kunne kommunikere med 

den unge målgruppe. Undersøgelser viste, at 

unge mennesker foretrækker at få et fysisk 

brev, når det drejer sig om vigtige informatio-

ner. Derfor valgte vi at sende breve til de unge 

kunder – og vi gjorde meget ud af at skrive 

enkle og forståelige tekster og skabe et 

layout, der viser Sydbank som en moderne og 

tidssvarende bank. 

Det viste sig heldigvis at være den rigtige  

beslutning. Via brevene lykkedes det at skabe 

stor opmærksomhed, og mange af vores unge 

kunder skiftede til den nye 18/25 konto. Det, 

vi glæder os allermest over, er, at så mange af 

vores unge kunder har fået en mere positiv 

holdning til Sydbank. «

AFDELINGSCHEF PIA MENG, 
SYDBANK



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

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 Telenor, morfars.dk, 
L’EASY, Ældre Sagen 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.
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