Executive summary
Dette er historien om hvordan en lille pige ved navn Nele hjalp Tryg-familien til at fortælle
deres kunder, at de hver eneste dag er med til at skabe mere tryghed i Danmark og i yderste
konsekvens: At redde liv.
De seneste år havde TrygFonden anvendt 550 millioner om året til at skabe mere tryghed i
Danmark gennem en lang række projekter. Som kunde i Tryg var du medlem af Tryghedsgruppen
og dermed indirekte med til at støtte TrygFondens projekter. Tryg-familiens store problem var, at
kun 32% af kunderne var klar over dette. Trygs analyser viste samtidig, at der var et stort både
brand- og kommercielt potentiale i at øge kendskabet til fortællingen om familie-konstruktionen.
Men der var flere forhindringer for at lykkes med dette. Det var en kompleks og nørklet fortælling i
den i forvejen svære finansielle kategori. Kendskabet var lavt trods mange års kommunikation fra
TrygFonden under Tryg-fanen. Tryg-familien var klar over, at det var en langsigtet rejse, men
ønskede samtidigt ikke at gå på kompromis med deres krav om at enhver investering skal være
målbar rentabel. Det gjaldt også denne kampagne.
Løsningen var en kampagne tro mod Trygs kommunikative DNA, hvor den emotionelle vinkling
var i højsædet. Med TrygFondens store skattekammer af ægte og rørende historier var det oplagt at
tage udgangspunkt i en af disse. Det blev til et eksperiment med den lille pige Nele fra Fanø, hendes
far og en række Tryg-kunder, der på egen krop følte, hvor stor en forskel de havde været med til at
gøre ikke bare i Neles liv, men i en lang række menneskers liv via TrygFondens mange projekter.
Kampagnen havde en voldsom gennemslagskraft både på TV og i de digitale medier, hvor mere end
en million danskere så filmen. Filmen trackede over benchmark på alle parametre på tværs af flere
målinger og blev kåret til den stærkeste digitale film i Danmark af Kantar Millward Brown.
Kendskabet steg med 81% blandt kunder og 100% i den generelle befolkning. Der var store
stigninger på op til 47% på centrale image-mål, købsintentionen steg med op til 63% og churn faldt
til index 78. Trygs ROI-model, som er mere raffineret og dybdegående end mere traditionelle
ROMI-modeller, viste som kronen på værket en ROI på 1,38 svarende til præcis samme forrentning
som Trygs AEA Grand Prix vinder fra 2014 havde opnået.
Kampagnen stillede spørgsmålet ”Har du reddet liv uden at vide det?” – Få måneder senere kunne
dobbelt så mange svare på det.
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eksperimentet var udført og gav indblik i hvordan de medvirkende Tryg-kunder havde oplevet at
høre om Neles historie.
Figur 3: Udrulning af ”Har du reddet liv uden at vide det?”

Kilde: Carat medieoplæg

Resultater
Som nævnt i de indledende afsnit arbejdede vi med fire hovedudfordringer, vi ønskede at adressere:
Trænge igennem i den svære finansielle kategori, øge kendskabet til familiefortælling, gøre en
kompleks fortælling simpel, forløse potentialet samt skabe en rentabel kampagne.

Finansielle services er notorisk kendt for at være en vanskelig kategori at skabe følelser og
engagement i. Det lykkedes til fulde med denne kampagne. Ud af 40 testede film, vandt
onlinefilmen ”Har du reddet liv uden at vide det?” Kantar Millward Browns ’Nordic Digital Video
Advertising Award’ i Danmark.
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Filmen performede over normen på alle parametre: ’Enjoyment’, ’Involvement’, ’Branding’, ’Key
Message’, ’Difference’ og ’Affinity’ (Se Figur 4)
Figur 4: Tracking af ”Har du reddet liv uden at vide det?”

Kilde: ’Ad Main Summary’, Kantar Millward Brown

Kigger man på involvement særskilt, kan man på Figur 5 tydeligt se, at det er en film, der trænger
tydeligere igennem end gennemsnittet med ratings langt over normen på ord som ’medrivende’,
’enestående’ og ’interessant’.
Figur 5: ”Har du reddet liv uden at vide det?” Vs. gennemsnitlig tracking

Kilde: ’Ad Main Summary’, Kantar Kantar Millward Brown

11

Dette mønster går igen i Tryg-familiens egen tracking, hvor filmen på samtlige parametre ikke bare
scorer højere end gennemsnittet af målte reklamefilm, men som det ses i Figur 6, også betydeligt
højere end Trygs tidligere højtperformende kommunikation.
Figur 6: Tracking af ”Har du reddet liv uden at vide det?” Vs. tidligere Tryg film

Kilde: Kantar Millward Brown

Filmen fik også en rigtig god modtagelse på de sociale medier. Den opnåede mere end 1.100.000
views på Facebook og Youtube. Filmen engagerede folk i en højere grad end hvad man tidligere
havde set på Trygs Facebook side. Som det ses af Figur 7 var reaktionerne positive og filmen
performede langt over benchmark i forhold til likes, kommentarer og delinger på Trygs øvrige
aktiviteter på de sociale medier.
Figur 7: Performance på de sociale medier

Kilde: Tryg social media
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En af de vigtigste KPI’er for kampagnen var at løfte kendskabet og forståelsen af
familiefortællingen. Det handlede helt centralt om, at man som Tryg-kunde skulle være klar over, at
man via sit medlemskab af Tryghedsgruppen indirekte er med til at støtte TrygFondens arbejde. For
at dokumentere denne effekt målte man på dette før og efter kampagnen. Som det ses af Figur 8
løftede kampagnen kendskabet blandt kunder med hele 81% fra 32% til 58%. Effekten var endnu
mere tydeligere i den brede befolkning (dog lavere basisniveau), her løftedes niveauet fra med
100% fra 20% til 40%3.
Figur 8: Markant løft i kendskab. Både blandt kunder og generelt.

Kilde: Kantar Millward Brown
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Tallene er udledt på baggrund af to forskellige målinger ift. generelt og egne kunder. ”Før kampagne” er begge målt i
august 2016, mens ”Efter kampagne” for begge er målt i Januar 2017. Spørgerammen for de to undersøgelser varierer
en anelse: Blandt kunder spørges ”Ved du, at kunderne i Tryg gennem deres medlemskab af Tryghedsgruppen indirekte
er med til at finansiere TrygFondens aktiviteter?”, men der i den generelle spørges ”Har du hørt, at man som kunde i
Tryg bidrager bl.a til TrygFondens hjertestartere?”
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Som nævnt indledningsvist, var man hos Tryg-familien helt klar over, at de helt tunge effekter ift.
imagemålinger først for alvor vil slå igennem, når man gennem længere tid har kommunikeret
familiefortællingen. Det har derfor været positivt, at se de første indikationer på at den nye rejse
også vil løfte brandet på tunge og mere forretningskritiske parametre.
Kigger man på Top3 kendskabet på Tryg brandet generelt, så tog det et hop med fra 53% til 60%
fra Q3 2016 til Q4 20174. Image-parametre som ”A company that cares” og ”Has positive impact
on society” er tæt knyttet til Tryg-familiens overordnede mission om at sprede mere tryghed i
Danmark. Som det ses af Figur 9 er de løftet med hele 47% og 39% i perioden fra før kampagnen i
august 2016 til en måling 10 måneder senere i maj 2017.

Figur 9: Markant løft i kendskab. Både blandt kunder og generelt.

Kilde: Kantar Millward Brown
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Trygs løbende tracking
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Et af de langsigtede mål med at tydeliggøre familiefortællingen var naturligvis, at man også gerne
ville forløse et kommercielt potentiale, skabe mersalg og tiltrække nye kunder. Også her var de
første målinger særdeles lovende. En ”før kampagne/efter kampagne”-måling (se Figur 10) viste en
32% stigning i købsintention ift. tidligere Tryg-kommunikation. Vel at mærke uden at nævne nogle
produkter, priser eller ’call to actions’. Spurgte man Tryg-kunder svarede hele 63%, at det var
sandsynligt, at de ville købe forsikringer i Tryg efter at have set filmen, hvilket lover godt for både
mersalg og churn.

Figur 10: Kampagnen skaber købsintention langt over gennemsnittet

Kilde: Kantar Millward Brown
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I forhold til churn kan vi også se særdeles lovende takter. Som det ses af Figur 11 er den faldet til
index 78 i perioden fra kampagnen gik i luften til august i 2017. Dette kan ikke alene tilskrives
kampagnen, da der naturligvis, i en stor virksomhed som Tryg, i løbet af samme periode er skabt
mange forretningsinitiativer, som kan virke kundefastholdende. Men vi er ud fra den øvrige
taldokumentation ikke i tvivl om, at kampagnen har haft en positiv impact ift. churn.
Figur 11: Churn sænket betragteligt

Kilde: Interne churn-tal. Indekseret af hensyn til fortrolighed

I Tryg har man truffet en beslutning om at marketinginvesteringer skal kunne sammenlignes med
andre forretningsmæssige investeringer i Tryg. Derfor har man i forretningsudvikling og marketing
udviklet en fælles ROI model som ikke ”bare” er en traditionel ROMI model. Trygs ROI-model
indeholder meget mere end salgs-, udviklings- og medieomkostninger. Eksempelvis inkluderes
ba�de omkostninger ved lead-ha�ndtering i salgskanalerne, interne ressourceomkostninger (tid +
løn) samt forventede skadesudbetalinger til kunderne. Dette for at afspejle at forsikringsselskabers

16

finansielle performance i høj grad er pa�virket af netop disse omkostninger - og derfor skal
indregnes i en retvisende ROI. Ligeledes indregnes ikke bare det kortsigtede salg, men ogsa�
fastholdt præmie og langsigtede salgseffekter fra imageforbedringer.
Trygs ROI-niveau kan derfor ikke tilnærmelsesvis sammenlignes med ”normale” ROMI’er som ses
i andre brancher og cases, det skal snarere sammenlignes med hvilket afkast en investering bredt set
kan give per investeret krone.
Kampagnen ”Har du reddet liv uden at vide det?” opnåede en flot ROI pa� 1,385 og dermed et
afkast pa� 38 % for investeringen. Det er hele 81% over målsætningen for kampagnen og på
samme høje niveau som Trygs AEA Grand Prix vinder fra 2014. Det er flotte effektivitetstal for en
kampagne, hvis fornemmeste mål var at skabe kendskab til familiefortællingen for først på længere
sigt at høste frugten kommercielt.
Samlet set adresserede vi de fire udfordringer og målsætninger med følgende resultater:
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Insight Group & Tryg. Tryg arbejder direkte i model-setuppet og udfører selv analyserne, men det er baseret på
modeller fra Insight Group
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