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Kundereisen 
Story House Egmont

Haakon Mølster & Kristin Bjørshol



I DAG SKAL VI:

… Fortelle kort om Egmont og Story House Egmont

… Dele vår churn-utfordring

… Fortelle hvordan vi jobber med vår kundereise

… Snakke om hvordan vi måler forbedring

… Fortelle om vårt arbeide med datadrevet kundereise

… Dele åtte tips du kan bruke i din kundereise



April 21



Blader Markedsfør
ingsbyråer

TV Sumodigitalt E-handel tv2.no

Bøker SpillDigitale
bøker

Film Kino Interaktivt Gavekort



Vi er størst på blader i Norge, med ca 60% markedsandel



User. Data. People.



Take consumers’ 
perspective in 

everything we do

User-driven

▪ Involve users in every step

▪ Solve the real user-pains

▪ Build loyalty and engagement
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Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi?

Over flere år har vi gjort vi et strategisk 

skifte mot økt lojalitet og lønnsomhet i 

abonnement



Balansert rekruttering / lojalitetRekrutteringsorientert

Produktsentrisk Kundesentrisk

Dokumentere Innsikt

Lite datafangst / Datasiloer Enhetlig bilde av kunden

Vi har gått fra å kommunisere internt i markedsavdelingen rundt dette 

skiftet



Til å gjøre lønnsomhet og lojalitet i abonnement til en del av selskapets strategi



Hovedproblem: 
Det lekker!



92% av nye kunder forsvinner i løpet av fem 
fornyelser



Å være kundesentrisk er bra 

både for kunden og for oss
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Vi mener at du er kundesentrisk når:

• Intern organisering ikke synes for 

kunden

• Kundekommunikasjonen er kanal-

uavhengig

• Vi forstår eksterne kontaktpunkter
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Overgangsslide til grunnmur

Hvordan jobber vi med 

vår kundereise?



Kundereisen

REAKTIVERING

Frafallsdialog
• NPS-målingSNU 

tlf og e-post

«Beautiful exit»

Winback

Mål: Forstå årsak og få kunden tilbake

LOJALITET

Kryss/mersalg

Mål: Skape engasjement, 

lojalitet og fornyelse

NPS-måling

KTI-måling

Kortet utløper

Oppdatere 

kontaktinfo og 

samtykke / bounce

Redaksjonelle 

nyhetsbrev 

utvalgte titler

ONBOARDING

Fornyelses-faktura

Betalings-

påminnelse

Mål: levere som forventet og mer

NPS-måling

Ordrebekreftelse

Velkomstmailer

SMS om epostadresse

Velkomstgave

Første blad

Første 

betaling

Begeistring og 

overraskelser

SNU til 

avhoppere

Fjerne hindringer og smertepunkter. Berike kundens opplevelse.

Få blad

Få 

blad

Få blad

Få blad

Redaksjonenenes podcaster,

sosiale fourm

Oppgradere til 

lengre periode?



Kundereisen 1.0

Si opp Slutte
Komme 
tilbake

Onboardes Bruke/lese

Fornye Få service

Få første blad

Første 

betaling

Få blad

Få blad

Få blad

Betale neste 

periode

Få blad

Sende mail 

eller ringe for 

å si opp

Få velkomstgave
Få blad

SNU/ombestemme 

seg



Vi mener det er tre dimensjoner i en god 
kundereise

Det skal føles bra

Det skal føles enkelt

Kunden må få gjennomføre det 
hun ønsker å oppnå



Vi har identifisert 

kundens 

forventninger til oss



TILTAK

Kartlegge kundereisen – skritt for skritt

KUNDENS 
FORVENTNING

SMERTEPUNKTER



Onboardes Bruke Få service Gjenkjøpe Si opp Slutte
Komme 
tilbake

TILTAK

KUNDENS 
FORVENTNING

PAINS

- Bekrefte
- Få bladet raskt
- Få gaven raskt

- Punktlig    
levering
- Innhold som 
forventet

- Bli «sett» som 
lojal
- Gode tilbud
- Ikke spam meg

- Trygg på at det 
er en god deal
- Enkelt

- Enkelt
- Få enda bedre 
tilbud

- Bekrefte
- Ikke mas, men 
gi meg gjerne 
gode tilbud

- Husk meg og 
mine 
preferanser 

- Måneds-
blader, lang tid 
for noen
- Når kommer 
gaven?
Hvor lenge varer 
abo?

- Forsinket 
levering 

- Bare tilbud til 
nye kunder
- Abonnenter 
bør få noe 
ekstra
- Litt mye mas 
om å kjøpe mer

- Finnes bedre 
tilbud?
- Har ikke bedt 
om efaktura!
- Glemmer 
betaling

- «Får bedre 
tilbud bare når 
jeg sier opp»
- Vil si opp med 
self-service

- Får tilbud som 
ikke passer

- SMS ved tomt 
lager
- Maks 2 uker 
før første blad
- Venteinnhold 
digitalt

- System for 
sms-varsling ved 
forsinkelser
- KTI-målinger

- Nyhetsbrev 
med ekstra tips 
og innhold
- Tilbud på Flipp 
premium
- Datadrevne 
tilbud

- Flatere 
prisstruktur
- Betalingshjelp 
på SMS
- Enklere 
betalingskanaler 
(Vipps)

- Oppsigelse på 
MinSide



La oss ta noen eksempler:



Forventning: få første blad raskt

Noen må vente lenge på første blad. Man gleder seg til å få bladet, men 
blir skuffet og til slutt likegyldig.

Tiltak

1) Dele ut ventepølser - fylle ventetiden med noe positivt 

2) Fikse det tekniske – korte ned tiden før første blad



Forventning: få bladet levert til fast tid

Bladet kommer ikke på den faste dagen!

Tiltak: 

1) Rutiner for å fange opp forsinkelser hos 
distributørene.

2) Varsler kunden med sms før hun selv vet om 
forsinkelsen

Hei. Leveransen av Hjemmet 
i ditt distrikt er dessverre 
forsinket denne uken. Vi 
forventer at du vil ha bladet 
i postkassa senest fredag. Vi 
beklager forsinkelsen! 
Hilsen Hjemmet 

Kjære andbonnent! 
Donald Duck nummer 5 
er dessverre forsinket 
ut av Andeby og vil nok 
ANDkomme postkassen 
din noen dager senere 
enn planlagt. 
Vi beklager 
forsinkelsen! Fjærlig
hilsen
Donald Duck & venner



Forventning: enkelt å bli med videre

Glemmer eller utsetter betaling. Purring 
er ekkelt

Tiltak:

1) Påminnelses-sms

2) E-faktura

Resultat: Redusert churn med 11%!



Forventning: det skal lønne seg å være lojal

Det ble dyrere jo lenger man var kunde! 

Vi straffet lojalitet

Tiltak

1) Forutsigbar pris - flate ut prisen etter introduksjonsperioden



Lojalitet lønner seg!

Så mye mer verdt er 1000 kunder med den 
nye, mer kundevennlige, pris-strukturen:



Hvordan måler vi kundeopplevelsen?

Avslutningsundersøkelse
Hvorfor slutter du? 

Redaksjonelle målinger
Leserpaneler
Svar & Vinn
Forsidetester

Tester før fullskala implementering
A/B-tester med god kontroll på resultat
Temperaturmåling i kundesenteret

KTI - Kundetilfredshet
1) innholdet i bladet
2) Kundeservice
3) å være abonnent

NPS – Net promoter score



Kundene våre er forskjellige. Derfor bruker vi data og 
sunn fornuft for å behandle dem forskjellig:

• Brukerdata til å forstå kunden

• Kundesegmentering i salgsøyeblikket

• Churnprediksjon

• Responsprediksjon



8 tips på ferden

1. Ha et evighetsperspektiv. Hvis du tror du er ferdig…. er du nok dessverre 
det

2. Kundeopplevelsen eies av alle. Det handler om kultur.

3. Bruk kundesenteret for å forstå kunden

4. Bruk kundereisen som et verktøy for å få oversikt og som en arbeidsliste

5. Begynn med det som er viktigst for kunden og kritisk for bedriften

6. Fokuser på kunden først. Relevant teknologi og kanal mye senere

7. Husk de tre ingrediensene for en god kundeopplevelse: klarte det, enkelt, 
føles bra

8. Test først, og mål om det virker
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