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Agenda

• Våre erfaringer med DM i korona tider

• Andvord Grafisk DM Byrå

– Responsøkende design bla. basert på 

eyetrackingprinsipper

• Vårt tilbud til deg



DM i koronatider - våre erfaringer

• Tilpasse tematikk på planlagte aktiviteter

• Sende ekstra LynDM – «Smi mens jernet er 

varmt»

• Fokusere ressursene på:

– Inntektsskapende arbeid

– På det som trengs for å stoppe spredning 

av korona bla. rent vann og hygiene



Ekstra Lyn DM Kirkens Nødhjelp 

• Fokus: Rent vann og hygiene for å hindre 

spredning av Korona

• Segmentere på faste og sporadiske givere 



Ekstra Lyn DM Kirkens Nødhjelp 
Faste givere Sporadiske givere



Ekstra Lyn DM Kirkens Nødhjelp 



Norsk Folkehjelp tilpasning til korona

• Stoppet planlagt DM uten koronafokus rett før print

• Hentet inn caser fra arbeidet i Gaza, og lagde en helt ny 

DM med koronafokus

• Sendte kun til de beste sporadiske giverne

• Økte opplaget noe 

• DMen nådde budsjett ila kun 5 dager - sjeldent raskt

• DMen lever fremdeles



Norsk Folkehjelp «korona DM»



Ny «korona DM» pga. gode resultater

• Ny Korona DM pga. gode resultater på 1. 

korona DM

• Utvider med de beste prospektene basert på 

(scoring/lønnsomhetsmodell)



Stine Sofies Stiftelse Påske DM

• 3 ulike målgrupper: 

1. Barnerettsfaddere (fastgivere): DM m/giro, diplom 

og button

2. 50% av Øvrige givere: DM m/giro og button

3. 50% av Øvrige givere: DM m/giro, ingen vedlegg



Stine Sofies Stiftelse

• Påske DM til Barnerettsfaddere (fastgivere)

• Elementer: 

– DM m/giro (tomt beløp)

– Diplom m/variabel: navn

– Button 

• DM og diplom matches maskinelt; strekkode på DM 

og liten datamatrix kode på baksiden av diplom



Forside DM til Barnerettsfaddere (fastgivere)



Bakside DM til Barnerettsfaddere (fastgivere)



Diplom m/variabel (navn) matches med DM



Manuelt ilegg av vedlegg: Jubileums button



Stine Sofies Stiftelses erfaring med DM

• «PåskeDMen vår er nå på en all-time-high, så dette lover 

bra! Vi har hatt en jevn strøm av innbetalinger de siste 2-3 

ukene, men det er klart dette roer seg nå. Regner med å 

havne rett under fjorårets JuleDM, som hos oss i hvert fall, 

er veldig bra. Skal se litt på ROI etterhvert, men det er 

enda litt tidlig». 

Hege Kristoffersen Olsen, Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Stine 

Sofies Stiftelse.



Andvord DM Byrå 

• Vårt mål: «Bidra til responsøkende design for 

våre samarbeidspartnere»

• Vi bidrar med profesjonell utforming = høyere 

respons

• Responsøkende design basert på 

eyetrackingprinsipper vi har tilegnet oss over tid



90% av all informasjon tas inn via øynene



Øk responsen med eyetracking

• Eye-Tracking benyttes av mange 

organisasjoner for å øke responsen 

på sin markedskommunikasjon 

• Andvord benytter Eye-Tracking for å 

gi DM`en og nettsiden din best mulig 

respons

• Vi avdekker hvilke elementer som 

får/ikke får oppmerksomhet

– Vi optimaliserer plassering av tekster/bilder 

basert på testresultatene



Eyetracking-briller for måling i

virkelige miljøer.

Eyetracking enheter



90% ser ikke logoen!













Våre kunders erfaring med eyetracking

Interessant å se:

• Hvor lite av brødteksten folk egentlig leser

• Hvilke elementer som får folk til å stoppe opp:
– Bilder

– Bildetekster 

• Gjøre tilpasninger/endringer i DM basert på Andvord 

Grafisk sin eyetracking rapport



Gratis tilgang til eyetracking rapport

• Vi har eyetracket 42 startsider 

til ideelle organisasjoner

• Du kan få gratis tilgang til 

denne rapporten her: 

http://eyetracking.infoalbum.com/

http://eyetracking.infoalbum.com/


Vårt tilbud til deg!



Spørsmål?

• Fyr løs!


