
Få succes med personlig 
e-mail markedsføring
En guide til dig, der vil forvandle potentielle kunder til leads og få et 

tættere forhold til dine kunder ved hjælp af personlige og engagerende 

e-mail kampagner. 
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Øget afkast med personlig 
e-mail markedsføring

I løbet af 2020 blev over 300 milliarder e-mails sendt dagligt, og 

mange oplever, at indbakken næsten oversvømmes af e-mails fra 

forskellige virksomheder. Men trods den konstant øgede konkurrence 

om modtagerens opmærksomhed, vinder e-mail markedsføring 

overlegent over alle andre digitale markedsføringskanaler i forhold til 

den investering, der kræves. 

E-mail markedsføring er en billig måde at styrke relationen til 

potentielle og nuværende kunder og et udmærket værktøj til at nå ud 

med information til specifikke grupper. Men det er ikke svært at forstå, 

at generiske e-mails, som sendes ud til en stor gruppe modtagere, ikke 

får særlig meget opmærksomhed. For at skabe og fastholde interessen 

hos modtageren skal de tilpasses den person, som man ønsker at nå 

ud til.

Personalisering inden for e-mail markedsføring indebærer at målrette 

kampagner mod en specifik modtager ved hjælp af de data, du har 

om dem. Personligt tilpassede e-mails viser, at du går op i relationen 

med modtageren, og det øger chancen for at få formidlet dit budskab. 

Jo mere information der er at benytte sig af, jo mere præcis kommer 

kommunikationen også til at være.

Alligevel halter mange B2B-virksomheder efter i udviklingen og tænker, 

at ”one-size-fits-all ”-e-mails fungerer. Men at sende mere personlige 

e-mails behøver ikke være besværligt, og i mange tilfælde kan det 

enkle være tilstrækkeligt. 

I denne rapport guider vi dig til, hvordan du kommer i gang med 

personlige e-mail kampagner, og vi kommer med tips og tricks til, 

hvordan du – med modtageren i fokus – kan øge chancerne for både 

ny- og mersalg.

“Siden vi begyndte at segmentere modtagere af vores nyhedsbrev, 

har vi oplevet et øget medlemsengagement ved blandt andet flere 

deltagere på vores seminarier.” 

Malin Johansson, Head of Communications, Tysk-svenske 
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Sæt tydelige mål, som bidrager til det overordnede salgs- og 

markedsføringsmål

5 trin til at få succes med personlige 
e-mail kampagner

Hvordan fanger du dit publikum gennem målrettede og personlige 

e-mail kampagner? Nøglen ligger i at lære dine kunder at kende 

og lave indhold, som engagerer dem – på det rette tidspunkt 

i kunderejsen og på den rigtige måde. Ved hjælp af ordentligt 

forarbejde, fokus på modtagerens interesser og løbende analyser og 

forbedringer, kommer du hurtigt til at se resultater.

Få succes med personlige e-mail kampagner

Tydelige mål for dine e-mail kampagner er alfa og omega for det 

indhold du laver, og en forudsætning for at kunne følge op på, hvad 

kampagnerne faktisk bidrager til. Præcis som I sætter mål for hvor 

mange leads der skal gennem hjemmesiden, eller hvor mange aftaler 

en sælger skal have i hus, så er det mindst lige så vigtigt at sætte 

tydelige mål for jeres e-mail kampagner.

Dette bør du tænke på:

Øget mersalg

Øget antal 

deltagere 

Eksempler på mål

1. Sæt mål

1. Sæt mål

2. Segmentering af dine kunder

3. Lav personligt indhold

4. Optimering af e-mails

5. Opfølgning, evaluering, forbedring

Sørg for at målene er realistiske, og at de kan måles

Bryd langsigtede mål ned i mindre delmål
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2. Segmentering af dine kunder

Segmentering indebærer at gruppere modtagere baseret på 

opsatte kriterier, for at skabe så relevant og engagerende indhold til 

hver gruppe som muligt. Når I har sat tydelige mål for jeres e-mail 

kampagner, er det derfor tid til at kortlægge de kunder og prospekter, I 

gerne vil nå ud til.

Tip! Hvis du allerede arbejder med 

e-mail marketing så brug statistik 

fra tidligere e-mails, og segmentér 

modtagere ud fra, hvad der tidligere 

har interesseret dem.

Arbejd ud fra eksisterende information om modtageren

Brug den information, du allerede har om dine 

modtagere. Dette kan være data fra jeres CRM- eller 

e-mailværktøj, Excel eller andre steder.

Begynd med nogle få kriterier

Vælg en håndfuld kriterier at segmentere ud fra, for 

eksempel modtagerens job, by/region, branche eller 

tidligere indkøbte produkter. 

Få hjælp af kolleger

De, som arbejder tættest med kunderne, har som oftest 

bedst styr på hvad kunderne er interesserede i. Få hjælp 

af dem til at gruppere modtagerne.

Hav kunderejsen i tankerne

Modtagerens interesse varierer afhængigt af hvor i 

kunderejsen, de befinder sig, og derfor skal du også 

segmentere ud fra dét.

“Vores e-mails udarbejdes gennem tæt samarbejde mellem salg 

og marketing. Vores sælgere er ansvarlige for at segmentere hvilke 

kunder, der skal have hvilke e-mails. De kender vores kunder bedst 

og hjælpes på vej af kundeinformationer i Lime CRM til at finde ud af, 

hvilke e-mails kunden kan være interesseret i.”

Timo Niinimäki, VD, Elgood

Få succes med personlige e-mail kampagner

Sådan kommer du i gang:
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3. Lav personligt indhold til hvert segment

Tydeligt segmenterede modtagergrupper gør det meget nemmere at 

lave tilbud og anbefalinger, der er relevante for hvert segment. Her 

har du mulighed for at få afløb for din kreativitet, men glem ikke, at 

indholdet skal passe med jeres mål for kampagnen.

Sæt dig ind i modtagerens situation og hvor i købsrejsen, de befinder 

sig. Hvad er deres mål? Hvilken slags information vil de gerne læse om? 

Hvilke problemer har de, som din virksomhed kan adressere og løse? 

Indholdet skal støtte modtageren i beslutningen om at vælge jer som 

leverandør eller få så meget som muligt ud af det at være kunde hos 

jer.

Få succes med personlige e-mail kampagner

Udforske

Del en inspirerende artikel eller 

guide, som omhandler problemet 

for at vise, at din virksomhed ved 

en masse om emnet

Vurdere 

Støt kunden i at finde løsningen 

ved at dele et webinar, hvor I 

diskuterer hvilke løsninger på 

problemet, der findes 

Beslutte 

Del en reference-case som viser, 

hvordan I har løst en lignende 

kundes problem for at vise, hvorfor 

de bør vælge jer

“En typisk fejl er, at virksomheden laver indhold med for stort fokus 

på sit eget tilbud i stedet for at dele information, som engagerer og 

interesserer modtageren.”

- Ifigenia Doshoris, Email Marketing Specialist, Lime

Tips til personligt indhold til hvert trin i købsrejsen:

Använda

Anvende

Sikring af mersalg og tilbagekøb 

ved at dele uddannelser i brugen af 

ydelsen/produktet
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. 

4. Optimering af e-mails

Optimering af e-mails indebærer at udforme e-mails, således at 

modtageren bliver interesseret og vil læse mere af det indhold, du 

deler. Det kan også handle om at optimere hvornår og på hvilken 

måde, det sendes ud, for at øge chancen for, at modtageren åbner og 

klikker videre.

Vidste du, at.. 

Den gennemsnitlige tid der bruges på at åbne e-mails er 

så lidt som ca. 12 sekunder? Hold dine e-mails korte og 

overlad lidt til fantasien ved at sende modtageren til en 

landingsside for mere info.

Få succes med personlige e-mail kampagner

Brug e-mailskabeloner

Brug e-mailskabeloner til at sikre en god struktur på dine 

e-mails og at al kommunikation ser ensartet ud måned 

efter måned. Det er bare en fordel, at man sparer masser 

af tid på hver e-mail.

“Vi har prøvet os frem med vores 
e-mails for at finde ud af, hvilke 

tidspunkter der giver højest 
klikfrekvens. Højeste klikfrekvens hos 
vores erhvervskunder er om morgenen 
08.00-09.00. Hos vores privatkunder 

ser vi de bedste resultater, når e-mails 
sendes om aftenen.”

Anna Vidal, Marketing Coordinator, Elgood

Tænk på førstehåndsindtrykket

Emnelinjen er utvivlsomt vigtig for, at e-mailen skiller 

sig ud i en fyldt indbakke. Hold den kort – maks. 40 

karakterer – og opfordr til handling eller stil et spørgsmål.

Tilpas efter enhed og e-mailklient

Flere og flere personer læser deres e-mails på mobilen. 

Sørg derfor for, at dine e-mails ser godt ud på både 

computer og mobil. Sørg også for, at dine e-mails ser godt 

ud i de største e-mailklienter: Outlook, Gmail og Apple 

Mail.

Planlæg det rette tidspunkt

Der findes intet ”one-size-fits-all ”-tidspunkt, der øger 

chancen for, at modtageren interagerer med e-mailen. 

Prøv dig frem for at se hvilket tidspunkt, der fungerer 

bedst for lige dine modtagere.
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Klikfrekvens: : Klikfrekvensen måler, hvor mange der har klikket 

på et link i e-mailen og antyder, hvor mange der har reageret ud 

fra indholdet. Var CTA’en (Click to Action) tilstrækkelig synlig og 

tillokkende? Hvordan kan vi gøre det bedre næste gang?

Afmeldinger: Måske det mest triste tal at følge - men utrolig vigtigt. At 

se hvor mange der vælger at afmelde efter hver e-mail, giver mulighed 

for vigtig reflektion over, hvad der kan forbedres fremover.

Der findes ingen magisk løsning, som fungerer for alle virksomheder. 

Det I kan gøre er, at hele tiden følge op, måle og forbedre. Kast jer ud i 

at eksperimentere med hjælp fra A/B-testning og sammenlign hvilke 

emnelinjer, layouts, segmenteringer eller ugedage, der fungerer bedst 

for lige præcis jer. Tro aldrig, du er helt færdig uden at være åben for at 

lave justeringer over tid.

5. Opfølgning, evaluering, forbedring
E-mail markedsføring er en igangværende proces, som hele tiden 

skal forfines og justeres. For at få så stor gennemslagskraft som 

muligt, er det derfor vigtigt at følge op på og evaluere, hvordan dine 

e-mails præsterer. Et tydeligt formål og mål med dine e-mails gør det 

betydeligt nemmere at finde ud af, hvad der er gået godt – og mindre 

godt. 

Få succes med personlige e-mail kampagner

“Vores e-mailværktøj fra Apsis sender statistik til Lime CRM, som vi 

derefter bruger til at analysere hvilke kunder, der har åbnet og klikket 

på en e-mail om et produkt eller et tilbud. Dette grundlag bruges 

herefter af sælgerne, når de arbejder med kunden. Dette fungerer 

utrolig godt!”

Johan Nylund, VD, Nylund Group

Lad os tage et kig på KPI’er, som er vigtige at have styr på:

Leveringsevne: Ved at evaluere leveringsevnen finder du ud af, 

hvor mange du faktisk når med dine e-mails. I mange tilfælde 

når e-mailsene aldrig frem til modtageren, så der er det vigtigt at 

undersøge, hvad det skyldes, sørge for at kundelisterne er up-to-date 

og at forkerte e-mailadresser opdateres.

Åbningsfrekvens: Hvor mange personer har åbnet jeres seneste 

e-mail? En høj åbningsfrekvens betyder, at mange er blevet 

interesserede i det indledende budskab, og her er der mulighed for 

at evaluere, hvad der kan gøres for at flere får lyst til at åbne det. 

Kan emnelinjen gøres mere tillokkende? Vil flere åbne e-mailen, hvis 

vi sender den en anden ugedag og tidspunkt? Passer indholdet til 

målgruppen?
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Lime CRM er en fleksibel og kraftfuld CRM-platform, der kan 

skræddersys efter hver virksomheds behov. Med smarte integrationer 

til jeres vigtigste IT-system samler Lime CRM alle kunder, forretninger 

og kampagner på ét sted og giver et tydeligt overblik over hele 

virksomheden.

Integreret med dit e-mailværktøj kan du nemt forberede personlige 

og skræddersyede e-mail kampagner i Lime CRM. Ved hjælp af 

kundedata i Lime CRM kan du nemt lave modtagerlister og selektioner 

baseret på kriterier såsom kundestatus, købshistorik, geografi eller 

deltagere ved et tidligere arrangement.

Om Lime

Skræddersy din personlige 
kundekommunikation med Lime

Om Lime

Hos Lime tror vi på ekstraordinære kundeoplevelser, og at tilfredse 

kunder hjælper virksomheder med at tiltrække nye kunder. Derfor 

tror vi også på at støtte virksomheder med smarte og brugervenlige 

værktøjer, som gør det let at tiltrække, fastholde og fordybe sine 

kunderelationer.

Med kontorer spredt over Sverige, Danmark, Finland, Holland og Norge 

arbejder vi tæt på vores kunder for at gøre deres hverdag nemmere.

Vi fortæller gerne mere!

Vores løsninger er lavet til dig, der ønsker at finde smartere måder at 

drive forretning på og få tilfredse kunder. Book gerne en demo med en 

af vores eksperter for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe din 

virksomhed til at blive suveræn i kundepleje.
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Lund

Stockholm
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Gothenburg

Sweden
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Sweden
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Denmark

Sweden

Sweden
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Lime Newsletter er et e-mailværktøj, der hjælper dig med at skabe 

visuelle, målbare og nøjagtige e-mails baseret på dine kundedata. 

Lav nemt gode e-mails med drag-and-drop-moduler i tilpassede 

skabeloner og send til præcis de personer, du gerne vil nå ud til.

Resultaterne fra hver kampagne lander direkte i Lime CRM uden at 

du behøver at løfte en finger. Vil du sende en ny e-mail ud til dem, som 

ikke åbnede den første e-mail? Eller følge op på dem som klikkede sig 

videre for at læse mere om et tilbud? Det er let klaret!

https://www.lime-technologies.dk/lime-crm/demo/

