
Slik lykkes du med personlig 
e-postmarkedsføring
En guide til deg som vil forandre mulige kunder til leads, og få 

en nærmere tilknytning til kundene ved hjelp av personlige og 

engasjerende e-postkampanjer.



2 3Introduksjon

Økt avkastning med personlig 
e-postmarkedsføring

I løpet av 2020 ble det sendt over 300 milliarder e-poster daglig, og 

mange opplever at innboksen nesten flyter over av utsendelser fra 

forskjellige bedrifter. Men, til tross for en stadig økende konkurranse 

om mottagerens oppmerksomhet, utklasser e-postmarkedsføring alle 

andre digitale markedsføringskanaler sett i forhold til hvor mye man 

må investere.

E-postmarkedsføring er en billig måte å styrke relasjonen til potensielle 

og eksisterende kunder på, og et utmerket verktøy for å nå ut med 

informasjon til spesifikke målgrupper. Men det faktum at generiske 

e-poster som sendes ut til en stor gruppe mottagere ikke kommer til å 

få særlig stor oppmerksomhet er ikke vanskelig å forstå. For å skape 

og beholde interessen hos mottageren, må utsendelsen tilpasses 

personen som faktisk skal nås.

Personalisering innen e-postmarkedsføring innebærer å rette 

kampanjer mot en spesifikk mottager ved hjelp av data du har om 

vedkommende. En personlig utformet e-post viser at du bryr deg 

om relasjonen til mottageren, og øker sjansen for at du får formidlet 

budskapet ditt. Jo mer informasjon som finnes tilgjengelig å bruke, 

desto mer treffsikker kommer kommunikasjonen til å bli.

Fortsatt er det mange B2B-bedrifter som ligger etter i utviklingen, og 

tenker at «one-size-fits-all»-e-poster vil gjøre nytten. Men det å lage 

mer personlige e-poster trenger ikke være komplisert, og i mange 

tilfeller vil det enkle også være godt nok.

I denne rapporten guider vi deg til hvordan du kommer i gang med 

personlige e-postkampanjer og kommer med tips og triks for hvordan 

du med mottakeren i fokus kan øke sjansene for både ny- og mersalg.

«Etter at vi begynte å segmentere mottagerne av våre 

e-postutsendelser, har vi opplevd et økende medlemsengasjement 

gjennom blant annet høyere deltagelse på seminarene våre.»

Malin Johansson, Det Tysk-Svenske Handelskammeret
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Sett opp tydelige mål som bidrar til overordnede salgs- og 

markedsføringsmål

5 steg for å lykkes med 
e-postkampanjer

Hvordan fengsler du ditt publikum igjennom rettede og personlige 

e-postkampanjer? Nøkkelen er å bli kjent med kunden og 

levere innhold som engasjerer dem – på det rette tidspunktet i 

kundeprosessen og på rett måte. Ved hjelp av et godt forarbeid, fokus 

på mottakerens interesser og kontinuerlige analyser og forbedringer vil 

du raskt se resultater.

Slik lykkes du med personlige e-postkampanjer

Tydelige mål for e-postkampanjene dine er alfa og omega for 

innholdet du lager, og en forutsetning for å kunne følge opp hva 

kampanjene faktisk bidrar med. Akkurat som dere setter opp mål for 

hvor mange leads som skal komme inn via hjemmesiden, eller hvor 

mange salg en selger skal fullføre, så er det minst like viktig å sette 

tydelige mål for e-postkampanjene deres.

Dette bør du tenke på:

Økt mersalg

Økt antall 

påmeldte deltagere 

Noen eksempler på mål

1. Sett opp mål

1. Sett opp mål

2. Segmenter kunder

3. Lag personlig innhold

4. Optimer utsendelsen

5. Følg opp, evaluer, forbedre

Sørg for at målene er realistiske og verifiserbare

Bryt ned langsiktige mål til mindre delmål
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2. Segmentere kunder

Segmentering innebærer å gruppere mottagere basert på definerte 

kriterier, for å skape et så relevant og engasjerende innhold som 

mulig rettet mot hver målgruppe. Når dere har satt tydelige mål for 

e-postkampanjene deres, er det på tide å kartlegge hvilke kunder og 

prospekter dere vil nå ut til.

Tips! Hvis du allerede jobber med 

e-postmarkedsføring, så bruk statistikk fra 

tidligere e-postkampanjer, og segmenter 

mottakerne etter hva som har interessert 

dem tidligere.

Ta utgangspunkt i eksisterende mottakerinformasjon

Ta i bruk den informasjonen du allerede har om 

mottakerne dine. Det kan være data som er samlet i 

deres CRM eller e-postverktøy, Excel eller på andre 

steder.

«Våre e-postkampanjer lages ved et tett samarbeid mellom salg og 

marked. Våre selgere er ansvarlige for å segmentere hvilke kunder 

som skal få hvilke kampanjer. De kjenner kundene våre best, og bruker 

kundeinformasjonen i Lime CRM for å avgjøre hvilke kampanjer 

kunden kan være interessert i.» 

Timo Niinimäki, VD, Elgood

Slik lykkes du med personlige e-postkampanjer

Slik kommer du i gang

Start med noen få kriterier

Velg ut en håndfull kriterier å segmentere ut fra, som 

for eksempel mottakerens yrke, by/region, bransje 

eller tidligere kjøpte produkter.

Få hjelp av kolleger

De som jobber nærmest kundene har ofte god 

kunnskap om hva de er interessert i. Be om hjelp fra 

dem til å gruppere mottakerne.

Ha kundeprosessen i tankene

Mottagerens interesser varierer avhengig av hvor i 

kundeprosessen de befinner seg, og derfor trenger du 

ofte å segmentere ut fra det også.
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3. Lag personlig innhold til hvert segment

Tydelig segmenterte målgrupper gjør det veldig mye enklere å lage 

tilbud og anbefalinger som er relevante for hver målgruppe. Her har du 

mulighet til å få utløp for kreativiteten din, men ikke glem at innholdet 

skal være i tråd med målene dere har for kampanjen.

Sett deg inn i målgruppens situasjon og hvor de befinner seg i 

kjøpsprosessen. Hva er deres mål? Hvilken type informasjon ønsker 

de å få? Hvilket problem har de som bedriften din kan fokusere på og 

løse? Innholdet skal støtte mottakeren i beslutningen om å velge dere 

som leverandør, eller få så mye som mulig ut av å være kunde hos dere.

Slik lykkes du med personlige e-postkampanjer

Utforsk

Del en inspirerende artikkel 

eller guide som fokuserer på 

problemet, for å vise at din bedrift 

har mye kunnskap innen feltet. 

Evaluer 

Støtt kunden i å finne løsningen 

ved å dele et webinar hvor dere 

diskuterer hvilke løsninger som 

finnes for problemet 

Beslutt

Del en referansecase som viser 

hvordan dere har løst en lignende 

kundes problem, for å vise hvorfor 

de burde velge dere. 

«En vanlig feil er at bedrifter lager innhold med for sterkt fokus 

på egne tilbud, i stedet for å dele informasjon som engasjerer og 

interesserer mottageren.»

Ifigenia Doshoris, Email Marketing Specialist, Lime

Tips for personlig innhold til hvert steg i kjøpsprosessen

Använda

Bruk

Sikre deg mersalg og gjenkjøp 

ved å dele opplæring i bruken av 

tjenesten/produktet
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4. Optimer utsendelsene

Å optimere e-postkampanjen innebærer å utforme e-posten slik at 

mottakeren blir interessert og gjerne vil lese mer av innholdet du 

deler. Det kan også handle om å optimalisere når og på hvilken måte 

den sendes ut for å øke sjansen for at mottakeren åpner e-posten og 

klikker seg videre.

Visste du at…

Gjennomsnittlig tid brukt på en åpnet e-post er så mye 

som ca. 12 minutter? Hold e-postene korte og overlat litt til 

fantasien ved å sende mottakeren til en nettside for mer 

info.

Slik lykkes du med personlige e-postkampanjer

Bruk e-postmaler

Bruk e-postmaler for å sikre deg en god struktur på 

utsendelsen, og at all kommunikasjon ser helhetlig ut – 

måned etter måned. At dette sparer masse tid ved hver 

kampanje er bare en positiv bieffekt.
«Vi har testet oss fram med 
våre e-postkampanjer for å 

identifisere hvilke tidspunkter som 
bidrar til høyest klikkfrekvens. 
Våre bedriftskunder har høyest 

klikkfrekvens på morgenen mellom kl. 
08.00-09.00»

Anna Vidal, Marketing Coordinator, Elgood

Tenk på førsteinntrykket

Det er liten tvil om at emnefeltet er viktig for at e-posten 

skal skille seg ut i en overfylt innboks. Gjør det kort – maks 

40 tegn – og gi en oppfordring til handling eller still et 

spørsmål.

Tilpass etter enhet og e-postklient

Flere og flere leser e-postene sine på mobilen. Sørg derfor 

for at e-posten ser bra ut på både PC og mobil. Sørg også 

for at e-posten ser bra ut hos de største e-postklientene: 

Outlook, Gmail og Apple Mail.

Send ut på riktig tidspunkt

Det finns ikke noe «one-size-fits-all»-tidspunkt som øker 

sjansen for at mottakeren interagerer med e-posten. Prøv 

deg fram for å se hvilket tidspunkt som fungerer best for 

akkurat dine mottakere.
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Klikkfrekvens: Klikkfrekvensen måler hvor mange som har klikket på 

en lenke i e-posten, og hinter om hvor mange som har reagert ut fra 

innholdet. Var CTA-en (Click to Action) synlig og forlokkende nok? 

Hvordan kan vi gjøre det bedre neste gang?

Avmelding av nyhetsbrev: Kanskje det mest deprimerende tallet å 

følge, men også utrolig viktig. Å se hvor mange som melder seg av etter 

hver kampanje er en mulighet til verdifull refleksjon over hva som kan 

forbedres framover.

Det finnes ingen magisk løsning som fungerer for alle bedrifter. Det 

dere kan gjøre er hele tiden å følge opp, måle og forbedre. Tørre å 

eksperimentere ved hjelp av A/B-testing og sammenligne hva slags 

emnefelt, layout, segmentering eller ukedag som fungerer best for 

akkurat dere. Se aldri på deg selv som utlært, men vær åpen for å gjøre 

justeringer og endringer over tid.

5. Følg opp, evaluer, forbedre
E-postmarkedsføring er en pågående prosess som hele tiden må 

forfines og justeres. For å få så stor gjennomslagskraft som mulig, 

er det derfor viktig å følge opp og evaluere hvor godt kampanjen 

presterer. Tydelig hensikt og mål med utsendelsene gjør det betydelig 

enklere å finne ut hva som har fungert godt, og hva som har fungert 

mindre bra.

La oss ta en titt på KPI-er som er viktige å ha kontroll på:

Leverbarhet: Ved å evaluere leverbarheten finner du ut hvor mange 

som faktisk nås med e-postkampanjen. I mange tilfeller kommer 

e-posten aldri fram til mottakeren, og da er det viktig å finne ut av hva 

det kommer av, sjekke at kundelistene er oppdatert og at feilaktige 

e-postadresser blir endret.

Åpningsfrekvens: Hvor mange personer har åpnet den siste 

utsendelsen deres? En høy åpningsfrekvens innebærer at mange har 

blitt interessert i det første budskapet, og her er det muligheter for 

å evaluere hva man kan gjøre for at flere skal ønske å åpne det. Går 

det an å gjøre emnefeltet mer forlokkende? Er det flere som vil åpne 

e-posten hvis vi sender den ut en annen ukedag eller på et annet 

tidspunkt? Er innholdet rettet mot riktig målgruppe?

Slik lykkes du med personlige e-postkampanjer

«Vårt e-postverktøy fra Apsis sender statistikk til Lime CRM, som vi 

siden bruker til å analysere hvilke kunder som har åpnet og sett på en 

e-post om et produkt eller et tilbud. Dette underlaget brukes etterpå 

av selgerne når de bearbeider kunden. Dette fungerer utrolig bra!»

Johan Nylund, VD, Nylund Group
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Lime CRM er en fleksibel og kraftig CRM-plattform som kan 

skreddersys etter bedriftens behov. Ved hjelp av smarte integrasjoner 

med deres viktigste IT-systemer samler Lime CRM alle kunder, 

salg og kampanjer på ett sted, og gir et tydelig overblikk over hele 

virksomheten.

Integrert med e-postverktøyet ditt kan du enkelt forberede personlige 

og skreddersydde e-postkampanjer i Lime CRM. Ved hjelp av 

kundedata fra Lime CRM lager du enkelt e-postlister og utvalg basert 

på kriterier som kundestatus, kjøpshistorikk, geografi eller deltagelse 

på et tidligere arrangement.

Om Lime

Skreddersy den personlige 
kundekommunikasjonen din med Lime

Om Lime

Her hos Lime tror vi på ekstraordinære kundeopplevelser, og 

at fornøyde kunder hjelper bedriftene med å trekke til seg nye 

kunder. Derfor tror vi også på å støtte bedrifter med smarte og 

brukervennlige verktøy som gjør det lett å tiltrekke, beholde og utdype 

kunderelasjonene sine.

Med kontorer spredt i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Norge 

jobber vi tett på kundene våre for å gjøre hverdagen deres enklere.

Vi forteller gjerne mer!

Våre løsninger er laget for deg som vil finne en smartere måte å gjøre 

forretning på og skape mer fornøyde kunder. Book gjerne en demo 

med en av våra experter för att få veta mer om hur vi kan hjälpa din 

verksamhet att bli oslagbara på kundvård.
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Lime Newsletter er et e-postverktøy som hjelper deg med å skape 

visuelle, målbare og treffsikre utsendelser basert på kundedataene 

dine. Lag enkelt flotte e-poster med «drag-and-drop»-moduler i 

tilpassede maler, og send til akkurat de personene du vil nå fram til.

Resultatet fra hver kampanje havner direkte i Lime CRM, uten at du 

trenger å løfte en finger. Vil du sende ut en ny e-post til de som ikke 

åpnet den første e-posten? Eller følge opp de som klikket seg videre for 

å lese mer om et tilbud? Det fikser du lett!

https://www.lime-technologies.no/lime-crm/demo/

