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Nykredit Erhverv ønskede at styrke dialogen med eksisterende erhvervskunder, og vi udviklede en utraditionel DM-kampagne til indsamling af e-mail-permissions, som samtidig etablerede en mere uformel kontakt mellem erhvervsrådgiver og kunde. Hensigten var at udnytte Nykredits CRM-system til at målrette kommunikationen, så rådgiverne nemt og proaktivt kunne sende deres kunder en e-mail, når det var relevant.  Filen her er oplæg til præsentation. 
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Ja?

Som finansiel erhvervsrådgiver i Nykredit er det mit ansvar at sørge for, at du er 
tilfreds med det realkreditlån, du har hos os. Derfor vil jeg gerne kunne sende dig 
en hurtig e-mail, når markeds- eller produktudvikling åbner nye muligheder for 
dig. Du skal bare sig ja. Det er fuldstændig uforpligtende, og du kan når som helst 
frabede dig flere mails. 

Men … jeg mangler din e-mailadresse. Hvis du klikker ind på nykredit.dk/ja og 
indtaster den, kvitterer jeg i første omgang med “Yes Man” – den nye Jim Carrey-
komedie, som er lige så lærerig, som den er sjov. 

Og hvis du har svært ved at beslutte dig for et svar, kan du jo bare lade terningen 
bestemme. 

Med venlig hilsen

Martin Mumlenavn
Erhvervscenter Vejle

PS 
Hvis du har finansieret din erhvervsejendom med et fastforrentet lån, kan du lige 
nu spare 15-20% om måneden ved at lægge om til et tilpasningslån. 

Det er en helt grundlæggende menneskelig reaktion at sige 
“nej”, når man bliver tilbudt et eller andet. Måske er man 
ydmyg og vil ikke mase sig på. Måske er man klog af skade 
og skal ikke række fanden nogen lillefinger. Eller måske har 
man bare ikke tid til at overveje fordelene ved et ja. 

Men gør det lige alligevel. 

Martin 
Mumlenavn
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