
Telenor har over 40.000 medarbejdere i 14 lande, 
heraf over 2.000 i Danmark. Virksomheden arbej-
der aktivt for at skabe positive forandringer i ver-
den og sikre, at mennesker overalt har åben og 
stabil adgang til telefoni, internet, tv, musik og 
andre dataservices.

I en periode på ni måneder testede 
Telenor et dialogforløb over for 
kunder med Mobilt Bredbånd. Et 
rent brevspor havde størst gen-
nemslagskraft og var langt bedre 
til at fastholde kunderne end et 
spor, hvor kommunikationen ude-
lukkende foregik via e-mails.

TELENOR TESTER FYSISK OG ELEKTRONISK DIALOGFORLØB  
– BREVE FASTHOLDER NÆSTEN 3 GANGE Så MANGE KUNDER END E-MAILS



KONVERTERING TIL BETALENDE KUNDER

Mange af de kunder, der tegner et mobilabonnement 
hos Telenor, bliver tilbudt også at få gratis Mobilt Bred-
bånd i seks måneder. 

En del af disse kunder kommer aldrig i gang med at 
bruge det Mobile Bredbånd, og det vil Telenor gerne 
motivere dem til. Både fordi det giver en indtjening, hvis 
kunderne forsætter som betalende bredbåndskunder 
efter de første seks måneder – og fordi kunder med 
mange produkter typisk udviser større loyalitet end kun-
der med færre produkter. 

FORSKELLIGE MEDIER TIL TRE TESTGRUPPER

Fra marts til december 2011 testede Telenor et kommuni-
kationsforløb, der skulle afdække effekten af at bruge 
henholdsvis breve og e-mails til at fastholde kunder 
med Mobilt Bredbånd. 

Desuden skulle testen vise, hvad der sker ved at kombi-
nere en kommunikation via e-mails og breve.

Testen blev gennemført over for tre repræsentativt udvalg-
te kundegrupper – med tre påvirkninger i hver gruppe: 

1 – ET RENT BREVSPOR

 Uge 1: Alle modtog et velkomstbrev

 Efter 2 måneder: De kunder, der ikke havde brugt 
deres bredbånd fik et brev 

 Efter 4 måneder: De, der stadig ikke havde brugt 
deres bredbånd, fik endnu et brev

2 – ET RENT E-MAIL SPOR

 Uge 1: Alle modtog en velkomst e-mail

 Efter 2 måneder: De kunder, der ikke havde brugt 
deres bredbånd, fik en e-mail

 Efter 4 måneder: De kunder, der stadig ikke havde 
brugt deres bredbånd, fik endnu en e-mail

3 – ET KOMBINATIONSSPOR MED TO E-MAILS OG ET BREV 

 Uge 1: En velkomst e-mail efter den første uge

 Efter 2 måneder: De kunder, der ikke havde brugt 
deres bredbånd, fik en e-mail

 Efter 4 måneder: De kunder, der stadig ikke havde 
brugt deres bredbånd, fik nu et brev

TELEFONINTERVIEWS OG FAKTISK KUNDEFRAFALD

Efter hver af de tre udsendelser i forløbet blev et udvalg 
af kunderne i testgrupperne ringet op af konsulent- og 
analysevirksomheden Wilke og spurgt om deres reaktio-
ner på det materiale, de havde modtaget. 

Resultaterne af telefonanalysen blev efterfølgende sam-
menholdt med Telenors faktiske registrering af kunde-
frafaldet i de tre testgrupper. 

BAGGRUND & TESTFORLØB 

Telenor A/S

Skelagervej 9

9000 Aalborg

www.telenor.dk

CVR nr. 19433692

Kundeservice: 72 100 100

God fornøjelse med dit mobile bredbånd

Installationen af dit mobile bredbånd er forhåbentlig gået fint, og vi håber,  

du allerede har haft glæde af forbindelsen. 

Tag forbindelsen med dig overalt

Har du været online med dit USB-modem, ved du allerede, hvor nemt det er at 

surfe, maile og chatte med dit mobile bredbånd. I de næste seks måneders tid  

kan du for 0 kr. prøve alle mulighederne af i Danmark – det er vores gave til dig. 

Har du brug for hjælp til at installere dit mobile bredbånd?

Vil du se, hvordan du installerer Mobilt Bredbånd på din computer, finder du på 

www.telenor.dk/videoguide en række guides, der viser hvordan. Du kan også kigge i 

manualen til USB-modemmet. Og så kan du selvfølgelig få hjælp hos Kundeservice 

på 72 100 100. 

God fornøjelse med dit mobile bredbånd.

Med venlig hilsen

Telenor

Lisbeth Hvidkjær

Kundeservicedirektør

Brug os smartere – og vind en iPhone 

 
Gå ikke glip af gode tilbud, nyheder og tips til hvordan du får det optimale ud af din 

forbindelse - tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.

•	 Send	ACCEP
T	til	1230	(alm.

	sms	takst)

•	 Tilmeld	dig	v
ia	det	link	du	m

odtager	på	mo
bilen

Du	deltager	sa
mtidig	i	lodtræ

kningen	om	tre
	iPhones	3GS	1

6	GB.	 

Vinderen får direkte besked.

<Navn Navnesen>

<Adresse>

<Postnr>	<By>

<dato>

             <Navn Navnesen>
Kære 

Brevene fra Telenor var skrevet i et let forståeligt sprog og sat op i et 
overskueligt layout. Der var praktiske anvisninger, der viste, hvor nemt 
det var at komme i gang med at bruge det Mobile Bredbånd – fx var der 
en lynguide til installationen i det brev, kunderne fik efter to måneder. 

Indholdet af e-mails i dialogforløbet var iden-
tisk med indholdet af de tre breve, og præcis 
som brevene blev de sendt ud efter henholds-
vis en uge, to måneder og fire måneder. 



RESULTATER & KONKLUSION

VELKOMST BREV E-MAIL

Gennemslagskraft 35% 19%

Opmærksomhedsværdi 65% 41%

Læseværdi 67% 70%

Budskabsstyrke 26% 21%

EFTER 2 MDR. BREV E-MAIL

Gennemslagskraft 21% 1%

Opmærksomhedsværdi 48% 34%

Læseværdi 58% 58%

Budskabsstyrke 19% 11%

EFTER 4 MDR. BREV E-MAIL
BREV I  

E-MAIL SPORET

Gennemslagskraft 16% 7%  8%

Opmærksomhedsværdi 44% 34%  48%

Læseværdi 79% 50%  81%

Budskabsstyrke 29% 11%  25%

BREV E-MAIL E-MAIL OG BREV

Kundefastholdelse 277 100 129

Alle tal er indekserede ifht. e-mail

BREVE FASTHOLDER NÆSTEN 3 GANGE Så MANGE  

KUNDER END E-MAILS

Telenors faktiske registrering af kundefrafaldet bekræf-
tede, at breve har markant bedre effekt end e-mails. 

Sætter man den samlede kundefastholdelse hos test-
gruppen, der kun havde fået e-mails, til indeks 100, var 
fastholdelsen i det rene brevspor indeks 277. Eller sagt 
på en anden måde: Dialogforløbet via breve var næsten 
3 gange bedre til at fastholde kunderne end dialogfor-
løbet via e-mails. 

ET BREV EFTER E-MAILS REDUCERER OGSå FRAFALDET 

Frafaldet i kombinationssporet, hvor kunderne havde 
fået to e-mails og et brev, var også mindre end hos de 
kunder, der udelukkende havde fået e-mails. 

Et forløb med to e-mails efterfulgt af et brev er næsten 1,3 
gange bedre til at fastholde kunderne end et forløb kun 
med e-mails. Men et forløb, hvor kunderne udelukkende 
får breve, er stadig langt mere effektivt.

På ingen af de målte parametre var gennemslagskraften 
i kombinationssporet dog så god som i den gruppe, der 
udelukkende havde fået breve. 

BREVE HAR HØJERE GENNEMSLAGSKRAFT 

END E-MAILS

Resultaterne af Wilkes telefonanalyse var entydige. Hver 
gang der var sendt breve og e-mails ud, var der langt flest 
af dem, der havde fået breve, der kunne huske indholdet. 

Sammenligner man den gruppe, der kun havde fået breve, 
og den gruppe, der kun havde fået e-mails, svinger erin-
dringen fra at være næsten dobbelt så høj til at være over 
20 gange så høj. Også efter de havde fået hjælp, kunne 
langt flere i brevgruppen huske indholdet af brevene. 

Det samme mønster viste sig for budskabsstyrken. De 
centrale budskaber blev også husket langt bedre blandt 
de kunder, der havde fået breve. 

ET BREV I ET E-MAIL FORLØB ØGER OGSå  

GENNEMSLAGSKRAFTEN

Kombinationsgruppen, der modtog e-mails i de to før-
ste faser og derefter fik et brev, scorede også bedre på 
både erindringen af kommunikationen og budskaber-
ne end den gruppe, der udelukkende havde modtaget 
e-mails. 

» Tidligere hørte vores kunder kun fra os, når gebyrerne steg, 

men nu har vi valgt, at de skal have budskaber, der siger 

”I love you” i stedet for ”I hate you”. Kunderne skal forstå, 

at Telenor er her for dem, og det gøres bedst med lækre 

breve med gode tilbud. Og ja, det er billigere at sende en 

e-mail, men man skal kigge på mere end dækningsbidraget 

for den enkelte udsendelse. Mens en e-mail er glemt med 

det samme, så vækker et godt brev også følelser hos de, der 

ikke bruger det aktuelle tilbud – og vi kan se, at brevene har 

en markant positiv effekt på kundetilfredsheden. «

DIRECTOR FOR CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT & CRM 
LARS GLADE, TELENOR



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 relatio-
ner og øge salget. 

Du kan bestille bogen ”Skriv breve, der sælger”, ved at 
sende en e-mail til skrivbrevedersaelger@post.dk

Og på 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 Ikano Bank, Den Grafiske Branche, 
L’EASY, 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.
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