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SKABELON FOR INDSENDELSE TIL CREATIVE IMPACT - ON BUSINESS  

1. 
Kampagnens titel: An Ad For An Ad 
Kunde: Stofa 
Produkt: Stofa Bredbånd 

2. 
År shortlistet/vundet ved CCA: 2021 
Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste): Guld, Sølv & Shortliste 

3. Executive summary: 
Da Norlys tilbage i 2020, grundet lovgivningen om fri konkurrence, måtte opsige 
mere end 110.000 bredbåndskunder i Nordjylland og derefter forsøge at vinde dem 
tilbage under deres Stofa-brand, ville samtlige af landets bredbåndsudbydere have 
en bid af kagen. Stofa måtte tænkte kreativt, og løsningen blev ’Noget for Noget’: En 
noget utraditionel influencerkampagne, hvor Stofa byttede reklametid med de små 
lokale erhvervsdrivende til fordel for deres blåstempling af Stofa. Da røgen havde 
lagt sig i det nordjyske, var det lykkedes Stofa at få 85.000 af de tabte kunder tilbage 
i folden og kampagnen havde realiseret en ROI på hele 11:1. 

4. Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness/Creative 
Impact? Hvis ja, giv venligst et kort referat af casen (max 500 ord): Nej 

5. Hvad var målsætningen for kampagnen? 
 
Hvad sker der når en nylig fusion tvinger dig til at opsige 110.000 eksisterende 
kunder i et geografisk område, hvor dit brand ingen forankring har? Svaret er et 
kommercielt masseslagsmål i milliard-klassen, hvor alle aktører øjner den helt store 
gevinst. 

Det lyder dramatisk, men det var præcis sådan situationen var, da Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen bad Norlys om at opsige 110.000 internet- og TV-kunder efter 
deres nylige fusion med energi- og internetleverandøren Eniig, grundet lovgivningen 
om fri konkurrence. En opsigelse der fra den ene dag til den anden ville betyde, at 
Norlys-koncernen over kundernes levetid ville miste en profit i milliard-klassen. Først 
efter alle kunderne var blevet opsagt, kunne Norlys under deres Stofa-brand forsøge 
at generhverve de tabte kunder og mindske den økonomiske blødning.  

Dermed var det altså ikke blot en kæmpe stor anti-churn-opgave som Stofa stod 
over for. Stofa måtte nemlig på lige fod med alle konkurrenterne, kæmpe om de 
faldne kunders gunst. Konkurrence var der nok af, for når der i en produktkategori, 
der som denne er kendetegnet af lav involvering og mobilitet, pludselig bliver frigivet 
110.000 kunder på en gang, så står alle internet-udbydere klar på spring med fråde 
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om munden. En artikel i Berlingske beskriver blandt andet situationen, som “den 
største frie jagt i nyere tid på danske TV- og bredbåndskunder” og en “kæmpe 
jagtmark hvor hustandende bliver bombarderet med tilbud”. Det betød blandt andet, 
at flere konkurrenter var ude og tilbyde det første år helt gratis.  

 
Billede 1: Presseklip fra danske medier der omtalte situationen i Nordjylland 

Og som om opgaven ikke var svær nok i forvejen, så var Nordjylland, hvor de fleste 
Eniig kunder befandt sig, bestemt ikke det område hvor Stofa-brandet stod stærkest 
- tværtimod. Stofa havde nemlig ikke tidligere været til stede i området, og skulle 
derfor først og fremmest introducere sig selv til Nordjylland, samtidig med at de 
skulle generhverve de mange kunder. Bestemt ingen let opgave - især når Stofa ofte 
blev set som den store upersonlige aktør uden lokal forankring, og hverken var 
billigst eller tilbød de hurtigste internethastigheder i forhold til deres konkurrenter. 

Således var en næsten umulig opgave kridtet op, og i stedet for et sammensurium af 
KPI’er stod og faldt kampagnens succes med et enkelt mål:  
Hvordan kunne vi introducere Stofa til en helt ny landsdel og samtidig generobre så 
mange af de 110.000 tabte kunder som overhovedet muligt med en product- og 
price-offering der langt fra var den bedste i markedet? 
 
6. Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 
 
Der var med andre ord åben jagt på de mange fritstillede forbrugere, og det 
foretrukne våben var generisk kommunikation med pris og internethastigheder som 
omdrejningspunkt. Skulle Stofa gøre sig forhåbninger om at indhente det tabte, 
måtte der tænkes kreativt. 

Vi byggede strategien på baggrund af to grundlæggende indsigter:  

1. Kontekst er reklameeffektivitetens bedste ven. Studier viser blandt andet at 77% 
af alle forbrugere ønsker at se reklamer relevant for deres lokation og at 
kampagnekendskab for kontekstuelle reklamer outperformer traditionelle kampagner 
med helt op til 60%1. Alligevel er størstedelen af kategorieksekveringerne begrænset 
til outdoors der peger os i retning af den nærmeste af fastfoodkædens restauranter 
eller butikskæder der introducerer deres ny midtsjællandske butik. Kunne vi se bort 
fra disse kategoritypiske samlebåndseksekveringer, hvor et bynavn er udskiftet med 
et andet, ville vi kunne høste frugterne af kontekstuelle eksekveringer uden at blive 
reklametapet som ingen nordjyder ville lægge mærke til.  

 
1 Accenture Personalized Marketing Index, 2017 
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2. Det kræver noget ekstra at få folk til at holde af et nyt brand som Stofa, når de i 
virkeligheden helst bare vil have at tingene forbliver som de er. Så hvordan får man 
opmærksomheden fra en skeptisk og ligeglad målgruppe? Man viser, at man virkelig 
gerne vil dem. Og man starter med dem, som sjældent får lov til at opleve det.  
Ud fra indsigten om, at vi alle elsker, når det store udland taler om lille Danmark eller 
en vi kender, er kommet med i avisen, byggede vi det andet ben i strategien på en 
ultra-lokal tilgang, hvor vi ville sørge for, at selv de mindste byer i Nordjylland ville 
føle sig set og hørt af det store nationale brand.   

 
Billede 2: Andet ben i den kreative strategi 

Der var dog bare en udfordring. Gennem indsigtsarbejdet blev vi nemlig hurtigt 
opmærksomme på, at der i sympati med det lokale erhvervsliv ofte blev kigget skævt 
til store nationale brands, når de gjorde deres storstilede indtog i et nyt område. Det 
stod dog også klart, at hvad den ene manglede, havde den anden. For hvad de 
lokale erhvervsdrivende manglede af marketingskræfter, havde Stofa, og hvad Stofa 
manglede af nordjysk goodwill, havde de lokale erhvervsdrivende. Så frem for at se 
begrænsninger så vi muligheder, og byggede derfor strategien på en hyperlokal 
tilgang, der på en og samme tid både hjalp det lokale erhvervsliv og gjorde Stofa lidt 
mere nordjysk. 

 
Billede 3: Lokale  erhvervsdrivende i Nordjylland - (fh) Ismutter i Nibe, Hasseris Optik i Aalborg, Gunderup Fiskesø i Farsø 
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7. Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev 
brugt i eksekveringen 
Løsningen blev kampagnen “An Ad For An Ad”. En utraditionel influencer-kampagne, 
der brugte Stofas generiske åbningstilbud som kreativt springbræt. Gennem en 
omfattende researchfase fandt vi nemlig frem til 25 lokale butiksejere, der allerede 
havde stor tilstedeværelse på de sociale medier og var kendte ansigter i deres 
respektive lokalområder. Vi gav hver butiksejer hver deres reklamekampagne til at 
promovere deres egne produkter på digitale platforme. De lokale erhvervsdrivende 
måtte instruere filmene præcis som de havde lyst til, og vi stillede et professionelt 
filmhold til rådighed. Der var dog et krav: Nemlig at deres tilbud på fiskestænger, 
kager eller hvad de nu solgte skulle svare til 1.796 kroner - netop det beløb, 
borgerne i de midt- og nordjyske byer kunne spare ved at vælge Stofa og få 3 
måneders gratis oprettelse. Det kreative koncept byggede med andre ord på en god 
gammeldags byttehandel, hvor Stofa byttede en hulens masse reklametid for en 
nordjysk blåstempling som normalt var svært opnåelig. 
 

 
Billede 4: Lene fra Gunderup Fiskesø der og Henrik fra Bager-riget, der reklamerer for Stofas velkomsttilbud svarende til et 
50-timers fiskekort eller 24 othellolagkager. 

Fordelt på 30 nordjyske lokaliteter producerede vi sammen med de 25 nano-
influencers mere end 296 forskellige eksekveringer, og hver mini-kampagne blev 
hypertargeteret til lige netop det område, hvor butiksejerne var lokaltkendt. Gennem 
et digitalt økosystem bestående af social, display, bannere og addressable blev de 
mange nordjyske byer omringet af de lokale erhvervsdrivende, og uanset touchpoint 
kunne man møde lokale ildsjæle, som blandt andet Lene fra Gunderup Fiskesø, der 
anbefalede et skifte til Stofa med en rabat svarende til et helt nyt stangsæt. Således 
var de mange influencers ikke blot generiske mediekanaler men hele kampagnens 
omdrejningspunkt. 

 
Billede 5: Eksempler på nogle af de 296 unikke lokaleksekveringer. 
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For at bevisføre Stofas engagement, flankerede vi hele den digitale aktivering med 
et væld af offline aktiviteter, som outdoors, direct mail og en lokal PR-indsats - ja vi 
bookede sågar en lokal kornsilo i Aalborg. 

8. Hvad var kampagnens umiddelbare kreative impact? 
 
Det stod hurtigt klart, at den lokaltfokuserede strategi betalte sig. Nordjyderne blev 
ikke bare ramt af kampagnen, de brugte også tid med indholdet. På YouTube og 
Facebook performede de lokalsegmenterede videoer henholdsvis hele 5x og 1,5x 
bedre end benchmarks og på display outperformede de lokale annoncer 
benchmarks med 50%!  

 
Billede 6: Performance på digitale kanaler for Stofas tidligere kampagner og An Ad for An Ad 

 
Og det kunne mærkes på hjemmesidetrafikken til Stofa.dk, der i kampagneperioden 
blev mere end firdoblet og organiske online søgninger efter Stofa steg med hele 
233%. 

Den hyperlokale indsats betød også, at blot en måned efter kampagnestart kendte 
hele 50% af de tidligere Eniig-kunder til kampagnen.  

 
Billede 7: Ad-recall for hvv. personer bosiddende i Eniig-området og tidligere Eniig-kunder 
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Ligeså vigtigt var dog, at Stofa som den nye dreng i klassen i Nordjylland blev 
modtaget godt. Og noget tydede på at det lykkedes. Målinger viste blandt andet, at 
kampagnen resulterede i et løft i positiv opfattelse af Stofa på 9,1% - næsten dobbelt 
så meget som benchmark i ‘bredbånd og TV’-kategorien.  

 
Samme effekt kunne aflæses i præferencen for Stofa-brandet. I hele det jordjyske 
område steg præferencen for Stofa Bredbånd nemlig med hele 17% siden 
kampagnens start. En udvikling der betød at præferencen for Stofa i det nordjyske 
område nu lå hele 75% over det nationale gennemsnit.  

 
Billede 8: Udvikling i præference for Stofa Bredbånd i Eniig-området.  

Men det var ikke kun Stofa der mærkede de positive resultater - heldigvis. Også de 
lokale nordjyske erhvervsdrivende blev the talk of town i deres lokalmiljøer og mange 
fik endda spalteplads i deres lokale aviser. Endnu vigtigere var dog, at de fleste 
butiksejere meldte om øget efterspørgsel i deres butikker. Henrik fra Bager-riget i 
Herning kunne melde udsolgt på othellolagkager og hos Jonas fra Byens Fisk og 
Vildt i Silkeborg var der stor rift om pil-selv-rejerne.   

 

 
Billede 9: Eksempler på lokale presseklip i forbindelse med kampagnen. 
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9. Hvilken kommerciel effekt/værdi løftede kampagnens kreative impact? 
 
Men hvad så med det helt store regnestykke? Hvor mange af de tabte kunder 
lykkedes det Stofa at få tilbage? Da røgen havde lagt sig i det nordjyske, var det 
lykkedes Stofa at få 85.000 af de tabte kunder tilbage i folden - et resultat over al 
forventning. 

De tabte kunders tilbagevenden betød, at kampagnen realiserede en ROI på hele 
11:12. Dette vel og mærke på baggrund af en samlet kampagneinvestering på et 
tocifret millionbeløb. Af forsigtighedsprincip er ovenstående ROI-beregning dog kun 
foretaget på baggrund af det første år i en kundes levetid. Medregner man hele den 
gennemsnitlige kundelevetid, som af fortrolighedshensyn ikke kan offentliggøres her, 
vil effektivitetsratioen med sikkerhed være betydelig større. Uanset hvad står det dog 
klart, at Stofas kreative krigsførelse står tilbage som sejrsherre på en af de største 
kommercielle slagmarker i nyere tid.  

Er dette resultat så udelukkende et resultat af Stofas kampagne? Nej, naturligvis 
ikke. Men målinger foretaget ved kampagnes afslutning viser, at kampagnen har 
spillet en betydelig rolle når beslutningen om ny bredbåndsleverandør skulle tages. 
Målingen som er foretaget blandt det tidligere Eniig-kunder ved kampagnens 
afslutning viser nemlig, at hele 61% af de adspurgte angiver, at kampagnen har 
hjulpet dem træffe et valg om deres nye internetleverandør.  

 

10. Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kommercielle 
effekt/værdi eller den forretningsmæssige udvikling? 

To faktorer, der både sikrede henholdsvis medgang og modgang til kampagnen, 
gjorde sig gældende.  

Den første faktor, potentielt støttende for kampagnens succes, er at der som et led i 
den lokalfokuserede kampagne også blev sendt direct mails ud til alle de tidligere 
Eniig-kunder, hvori Stofa præsenterede de potentielle kunder for deres nye 
kampagnetilbud på bredbånd. En stærk offline kanal der ikke blot supporterede 
kampagnens massive digitale og lokale tilstedeværelse, men også tilføjelse til 
kanalmixet der kun var forbeholdt Stofa, grundet deres erhvervelse af Eniig-
kontaktoplysninger. Det betød med andre ord, at Stofa havde en kanal mere til 
rådighed end alle dets konkurrenter.  

En anden faktor, der strakte sig længere ud end blot kreativitet og kommunikation 
var, at Stofas price- og product-offering langt fra var den billigste eller bedste blandt 
dets konkurrenter. Beliggende i midterfeltet i begge kategorier måtte Stofa se langt 
efter de konkurrenter der både kunne love de højeste hastigheder og rabatter 4 
gange større end hvad Stofa kunne præstere.  

 
2 Af fortrolighedsårsager kan vi ikke afsløre de rene tal bag ROI-resultatet, men formlen for beregningen er: 
(Antal nye Stofa-kunder x gns. indtjening pr år pr bredbåndskunde) / (Strategisk og kreativ udvikling + 
produktion og eksekvering + mediebudget + diverse rettigheder). 
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11. Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan give impact på 
forretningen? 

’Netop fordi det er så dårligt, så bliver det fedt’. Sådan omtalte et prominent 
jurymedlem kampagnen, da dens kreative styrker blev bedømt ved sidste års 
Creative Circle. Og lige netop det citat opsummerer vist meget godt, hvorfor 
kampagnen har skubbet til grænserne for hvordan kreativitet kan løfte en forretning. 

For denne kampagne har hverken nogen stor herofilm, kendt instruktør, high 
production-value, ja sågar skuespillere. Byggesten som mange i vores kreative 
andedam måske ville anse som værende nødvendige faktorer i den klassiske formel 
der bruges til at skitsere en prisvindende kreativ kampagne med kommerciel 
gennemslagskraft. En vigtig læring, der beviser, at det nære, lokale og autentiske 
ofte kan udkonkurrere det polerede og storslåede.  

Kampagnen tjener, både internt på bureauet men forhåbentligt også i branchen, som 
en god reminder for os alle, om at godt kreativt arbejde ikke er en ting man kan 
sætte på formel, men derimod en måde at løse problemer på. For denne kampagne 
er et stærkt eksempel på, at selv de opgaver, der ved første øjekast kan virke som 
kedelige og ultra taktiske, også kan indeholde et enormt kreativt potentiale. Det 
kræver bare at man kigger efter.  


