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Dette notat er udarbejdet som del af projektet ”Digitale relationer og datadreven informationsformidling”, Arbejdspakke 1 ”Datadreven informationsformidling”.
Notatet skal ses i forlængelse af notaterne ”Afprøvning af platforme til udsendelse af personaliserede nyhedsbreve” og ”Platform til personaliserede nyhedsbreve, kravspecifikation”, der begge har
til formål at levere konkrete anbefalinger og krav til valg af platform, der skal kunne sikre at landmanden får relevant information og viden direkte i hans indbakke.
Nedenstående vil beskrive den konkrete løsning, som vi på på baggrund af vores forudgående undersøgelser har lagt op til skal implementeres i MailChimp. Vi har også beskrevet det tilmeldingsflow, som brugeren skal igennem for at tilmelde sig personaliserede nyhedsbreve.
Implementering af lister og tilmelding-flow
For at komme i gang med at sende mails ud via MailChimp skal man oprette en liste. Listen indeholder bl.a. mailadresser på de modtagere, som man ønsker, skal modtage mails, som sendes ud.
I MailChimp er der mange muligheder for at strukturere modtagerlisten, så det gælder om at kende
sit behov og hvilke oplysninger på modtageren, der kan give værdi at have på listen.

Billede 1: Eksempel på MailChimp-liste med modtagere.

For at kunne segmentere, altså inddele modtagere i grupper, der ud fra deres valgte præferencer
ønsker at modtage mails om specifikke emner, skal listen naturligvis kunne håndtere sådanne registreringer. Det er derfor vigtigt, at man som afsender gør sig tanker om hvilke variabler man øn-

sker at segmentere og gruppere sine modtagere efter. Skal de opdeles i aldersgrupper, tidspunkt
for tilmelding, interesseområder, skostørrelser, tidspunkt for modtagelse osv.?
I nedenstående eksempel er segmenteringen hovedsageligt sket via modtagerens valg af interesseområder, som modtageren selv har opgivet ved tilmeldingen til listen.
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Billede 2: Oversigt over grupper på en MailChimp-liste.

Selve opbygningen af listen og hvilke informationer modtageren selv skal udfylde ved tilmelding
samt hvilke andre oplysninger, du som afsender, ønsker at berige listen med, skal overvejes ud fra
et forretningsmæssigt og kundemæssigt synspunkt. Hvilke oplysninger er en nødvendighed for at
nå de ønskede målsætninger med de personaliserede mails, du ønsker at sende ud til din liste?
Altså hvilke oplysninger har du behov for at registrere for at kunne sende personaliseret
information, der både er modtagerorienteret og har den ønskede forretningsmæssige effekt.
Samtidig skal man som afsender også være meget opmærksom på, at der er en meget fin
balance, når det drejer sig om at få de vigtige informationer fra modtageren. Hvis modtageren i
tilmeldingssituationen skal oplyse for mange informationer i et tilmeldingsflow, kan det nemlig virke
hæmmende for en succesfuld registrering til listen.
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Når listen er oprettet, kan man enten importere modtagere til sin liste – dette forudsætter, at man i
forvejen sender nyhedsbreve – eller oprette en tilmeldingside, hvor modtageren selv kan tilmelde
sig. I de fleste tilfælde gør man som afsender begge tiltag, dvs. man importerer eksisterende modtagere og opretter en tilmeldingsside, hvor nye modtagere kan tilmelde sig.
Nedenstående eksempler viser både en standard MailChimp tilmeldingside samt en specialtilpasset tilmeldingsside, der ligesom standard tilmeldingssiden gemmer alle tilmeldte på en liste i MailChimp.
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Billede 3: Sådan kan en standard tilmeldingside i MailChimp sættes op til at håndtere mange forskellige tilmeldingsmuligheder, der efterfølgende kan sikre, at der kan sendes personaliseret indhold til modtagerne på baggrund af deres egne ønsker.
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Billede 4: Den specialtilpassede tilmeldingsside kan kun tilgås ved at oprette sig som bruger og
herefter logge ind. Ved at kræve dette af modtageren sikrer man en større validitet af brugernes
identitet, da man i dette tilfælde vil kunne identificere brugeren ud fra en unik nøgle, her
”BrugerID”. Ved at identificere modtageren med en unik nøgle kan man gøre brug af flere
forskellige datakilder til at producere værdifuldt, personaliseret indhold ud fra andre variabler end
blot dem, der er opgivet i MailChimp.

Billede 5: Som ved standard tilmeldingssiden er tilmeldingsmulighederne identiske med de grupper, der er oprettet på listen i MailChimp.
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Implementering af mailskabelon
Udover en klogt sammensat liste,
hvor du som afsender har gjort dig
strategiske tanker om, hvilke informationer, der er behov for at have
på modtageren, så du kan målrette
dit budskab, kan man med fordel
også lave en mailskabelon, der ved
hjælp af foruddefinerede områder,
kan håndtere personaliseret indhold.
Ved at gøre brug af foruddefinerede
områder, sikrer du en ensformighed
i præsentation, der er til stor gavn,
når man vil automatisere udsend,
da det minimere arbejdsressourcer
betydeligt.
Et automatiseret udsend kan med
fordel benyttes, når du ønsker at
sende personaliserede nyhedsbreve
med næsten samme indhold og
formål på samme tidspunkt hver
uge/måned.

Billede 6: Eksempel på opsætning
af mailskabelon
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Dog er det samtidig også vigtigt, at holde en god balance mellem personaliseret indhold og statisk
indhold. Nogle modtagere vil ikke bryde sig om den meget personlige fremtoning, som
personaliseret indhold ofte kan skabe. De vil muligvis synes det virker grænseoverskridende og
invasivt, også selv om det personaliserede indhold er lavet ud fra oplysninger, som modtageren
selv har opgivet i tilmeldingsøjeblikket. Det er bl.a. derfor vigtigt, at måle på perfomance, da det
giver en indikationr af om budskabet leveres godt eller dårligt.
Sender man kun personaliseret indhold til sine modtagere, kan det have den modsatte effekt end
du regner med.
I ovenstående mailskabeloneksempel, Billede 3, er der som udgangspunkt lagt op til en blanding af
personaliseret indhold, der skal skabes på baggrund af modtagerens nyhedspræference, og statisk
indhold – dvs. indhold, der ikke er forskellig fra modtager til modtager. I det nærværende eksempel
kunne man med fordel benytte den hvide boks til statiske nyheder og bruge de mindre bokse i
farve til personaliserede nyheder – eller omvendt for den sags skyld. Kontinuiteten i præsentation
og indhold er dog vigtigt, da modtageren ellers ikke kan identificere afsenderen og indhold.
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Billede 7: Eksempel på mailskabelon og placering af statisk og personaliseret indhold.

Brug af kampagne- og listestatistik i MailChimp
Som tidligere nævnt er det vigtigt, at følge med i hvorledes de personaliserede nyhedsbreve
performer i forhold til listens omfang og forventninger. Åbner modtagerne nyhedsbrevet? Klikker de
i dem? Klikker de, der hvor man ønsker? Man kan som afsender konkludere meget ud fra
nyhedsbrevsstatisikken og bruge statistikken til at optimere på de nyhedsbreve, der sendes ud.
Hvis der ikke er nogle kliks i et nyhedsbrev, har nyhedsbrevet ofte ikke meget værdi, i hvert fald
ikke hvis årsagen til at sende nyhedsbrevet er af kommerciel interesse.
I tilfælde hvor der blot skal mindes om en aftale, eksempelvis en påmindelse om en frisørtid, er
klikket ikke relevant, men derimod åbningen af selve nyhedsbrevet. Men i tilfælde af, at
nyhedsbrevet ”blot” er en indgang til en hjemmeside, hvor der er endnu mere viden eller produkter
til rådighed for modtageren, er det bestemt vigtigt at få modtagen konverteret – dvs. formålet er at
få modtagerne motiveret til at klikke sig videre fra nyhedsbrevet til hjemmesiden.

9

Nedenstående eksempler viser hvorledes statistik præsentere sig i MailChimp:
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Billede 8: Eksempler på hvorledes klikstatistik præsenteres i MailChimp.
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Billede 9: Eksempel på hvorledes klikstatistik præsenteres i MailChimp.
Som nævnt tidligere, er sammenligningen af performance mellem de individuelle nyhedsbreve
utrolig vigtig for at danne sig et mønster over årsagen til performance og hvilke indsatser man kan
gøre for at ændre på performance. Derfor kan man passende gøre brug af MailChimps samlede
visning (Reports) af udsendte kampagner for en liste af modtagere. Se Billede 7.
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Billede 10: Samlet oversigt over udsendte kampagner og performance for en MailChimp liste.
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