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Bakgrunn
Den gode gamle gavegiroen lever fremdeles i beste velgående. I det minste i givergruppen
60+. Det finnes mengder av beste praksis for å få best mulig respons på en slik gavegiro. Dette
kan gå på segmentering, tekstbruk, bildebruk, timing og periodisitet, persontilpasning mm.
Det har også vokst fram organisasjoner og initiativ som har hatt imponerende resultater i
sosiale media eller på crowdfundingplattformer - uten noensinne å ha tatt i en gavegiro.
Atter andre har gode erfaringer med hvordan man skal få best mulig resultat fra tidsaktuelle
nødhjelpsbudskap enten på TV, i papiraviser eller på SMS.
I dette white paper skal vi ikke fokusere på hvordan du forbedrer resultatet i én enkelt kanal.
På det området finnes det så mye kompetanse allerede. Men vi skal fokusere på hvordan
kanalene kan styrke hverandre og hvordan du kan finne den optimale balansen mellom
satsningen i kanalene. Målet er å få mest mulig ut av innsatsen din og å bygge en robust og
bærekraftig praksis for framtiden - hvor ikke alt hviler på én strategi som kanskje er på vikende
front.
Vår bakgrunn for dette white paper er at vi i 2019 utviklet et kampanjeverktøy med siktemål å gi
større kontroll og helhetlig oversikt over kampanjer enn man tidligere har hatt. Opp mot jul
2019 ble dette verktøyet testet i pilot av flere organisasjoner - deriblant Mercy Ships og
Stiftelsen Organdonasjon. Det er erfaringer fra dette og videre analyser og planer for
videreutvikling i 2020 som danner den faglige bakgrunnen for dette dokumentet.
Konteksten vår er altså kampanjebasert innsamling til forskjell fra vedvarende innsamling. Vi
forstår altså innsamlingskampanjer som noe som skjer i en avgrenset tidsperiode og med et
enhetlig, spisset budskap.

Papiret er ikke dødt, og Facebook løser ikke alt
I 1966 skrev psykologen Abraham Maslow at “om det eneste verktøyet du har er en hammer, så
vil ethvert problem se ut som en spiker”.
Som profesjonell fundraiser er hovedmålet ditt å bruke så lite penger som nødvendig for at
så mange som mulig skal gi så mye penger som mulig. Det kan opplagt finnes underordnede
eller sideordnede mål som er viktige ift holdningsskapende arbeide, merkebygging, utvidelse
av givergrupper etc, men i dette white paper vil vi fokusere på selve innsamlingsaspektet.
Vår hypotese er at det er mye å hente på å finne den optimale balansen mellom mange
kanaler, og at det sjelden er smart på sikt å legge alle eggene i én kurv.
Bruk de beste kanalene mest
Kort fortalt tenker vi at du har en mengde potensielle givere som du kan dele inn i segmenter.
Vanlige segmenter innen innsamling kan for eksempel være demografiske, eller basert på
giveradferd. I case-studie fra Mercy Ships som gjennomgås i dette dokumentet, har de valgt å
skille mellom en sporadisk giver, en fastgiver, og det de kaller MAD (major donor). Hvert
segment (hvem) karakteriseres ved at det finnes en kombinasjon av kanal (hvordan) og
budskap (hva) som gir en bedre ROI (return on investment) enn andre kanaler/budskap for
nettopp dette segmentet. Hvordan finner man disse kombinasjonene? En slik ROI er ikke
statisk og vil selvsagt endre seg både med kampanjens levetid og tyngde - hvor bla positiv
påvirkning og eksponeringstretthet vil måtte balanseres. Mange har prøvd seg på
Facebook-kampanjer til noen hundrelapper med nær sagt utrolige resultater, men når man har
økt budsjettet, så har dessverre resultatene ikke latt seg skalere. Å vite når dette vendepunktet
inntreffer og å justere seg fortløpende, er avgjørende for et godt totalresultat.
Vi kaller disse kombinasjonene av segment/kanal/budskap for en utsending. Den videre jobben
blir dermed å finne ut hvilke av disse utsendingene som gir en akseptabel ROI og å
maksimalisere de mest lukrative først. På mange måter kan dette sammenlignes med å
investere i selskaper på børsen. Du har en slump med sparepenger, og du setter pengene i
selskaper som presterer godt. De fleste vil både ønske å være langsiktige og å spre risiko, og
derfor setter de ikke alt på ett kort. De sprer pengene på flere bedrifter med forskjellige
risikoprofiler, avkastningsforventninger og varierende grader av langsiktighet. Dette tror vi er
klokt også i utføringen av giverkampanjer. Ikke sats alt på én type utsending eller kanal.
La kanalene styrke hverandre
Det kan også være at noen giversegmenter vil trenge flere budskap/kanaler for å forsterke et
budskap selv om kun ett av de viser seg å bli den utløsende. F.eks. kan en henvendelse på
e-post sendt en uke etter at giro er mottatt i posten kunne fungere som en påminner som
utløser giveradferd. For å fortsette vår børsillustrasjon fra lenger oppe, så kan dette være at
man investerer i selskaper med synergier. Kanskje man investerer i både et fergeselskap og et

busselskap og at disse bedriftene kan gi hverandre gjensidige styrker. Og om fergen skulle bli
erstattet av bro eller tunnel, så er fremdeles investeringen i buss en fremtidsrettet posisjon. Så
om gavegiroene på et punkt skulle ebbe ut, er det klokt å ha bygget opp kompetanse og
praksis på kanaler som SMS, Facebook etc.

Grunnbegreper i multikanal kampanjer
Hvis det er krystallklart for deg hva et segment, budskap, støttebudskap, kanal og kanalmix er,
så kan du hoppe over dette kapitlet. Men for deg som ønsker en liten innføring i dette, så
kommer det her.

Hvilke kampanjekanaler finnes, og hva er en kanalmix?
Vi har valgt å skille mellom direktemarkedsføring og massemarkedsføring. I tillegg finnes det en
god del gode tiltak som ikke helt passer inn i disse to kategoriene.
Direktemarkedsføring er når dere henvender dere til et segment (utvalg) med personer dere
kjenner identiteten til. Dette kan være alt fra etablerte givere til “kalde” lister som dere har
kjøpt. Eksempler kan være:
● Giro i posten
● E-post med budskap og enkel mulighet til å gi online
● SMS med budskap og enkel mulighet til å gi via mobil/online
● Telemarketing med samtale og mulighet til å forplikte seg der og da
Massemarkedsføring er når dere henvender dere til et segment med personer som dere ikke
kjenner identiteten til. Allikevel kan det være at dere kjenner egenskaper ved segmentet ut fra
markedsundersøkelser etc.
Eksempler kan være:
● Annonser i papiraviser/magasiner
● TV-annonsering - både lineær-tv og web-tv
● Radioannonsering og annonsering i podcasts
● Organiske Sosiale Medier (SoME) (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Linkedin etc)
● Annonser i SoMe
● Annonsering i søkemotorer / kjøp av søkeord
● Annonsering på diverse nettsteder
Andre kanaler og metoder som ikke helt passer inn i disse kategoriene finnes også. De har
allikevel interessante egenskaper som du ikke skal undervurdere i din kanalmix.
Eksempler kan være:
● Crowdfunding
○ Her får du andre til å fundraise for deg. Din jobb som fundraiser blir å inspirere,
utruste og bemyndige med gode budskap og verktøy. Eksempler på
crowdfunding som spiller på lag med innsamlingsorganisasjoners struktur og
organisering er MinAksjon (www.minaksjon.no) som er gratis for medlemmer i
Innsamlingsrådet.
● Feltverving
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Dette har mye til felles med telemarketing med kalde lister, men man har
absolutt ingen kjennskap til segmentet på forhånd. Her foregår vervingen på
gata eller på stands.

Kollekt
○ Dette er en meget betydelig innsamlingsform som primært praktiseres i
kristen-Norge i forbindelse med Gudstjenester, møter og stevner, men
TV-aksjonen på NRK har en kommunikativ dynamikk som ikke er helt ulik.
Fundraisers/events
○ Dette er lukkede selskap hvor man inviterer folk for en sosial og kulturell
opplevelse med uttalt mål om å oppnå et større giverbeløp.
Advertorials
○ Dette er reklame pakket inn i et redaksjonelt formspråk. De fleste papiraviser og
nettaviser i Norge har støtte for dette, og det kan tette informasjonsbroen
mellom redaksjonell omtale og annonsering.
Redaksjonell omtale
○ Dette må ikke undervurderes når man har en kampanje. TV-aksjonen på NRK,
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, og Operasjon Dagsverk er gode eksempler
på innsamlinger hvor de systematisk spiller på lag med redaksjonell omtale for å
skape bevissthet og forventning i forkant av selve innsamlingen.
Influencere
○ Dette er en hybrid mellom redaksjonell omtale og advertorials, men det er et
betydelig potensiale for frivilligheten i å spille mer på lag med influencere i å gi
drivkraft bak giverkampanjer - spesielt i sosiale medier. For mange segmenter
og temaer vil dette gi større påvirkningskraft enn nasjonale aviser og TV-medier.

Et segment og en kanal er ikke det samme
Det er viktig å skille mellom målgrupper (segmenter) og hvor du ønsker å nå dem (kanaler).
Mange tenker at eldre nås via gavegiro, og unge treffer man på Facebook eller Instagram. Selv
om det kan være sterke korrelasjoner i disse antagelsene, så tenker vi at man bør unngå å bli
offer for egne antagelser og fordommer. Prøv med flere kanaler som styrker hverandre og
juster fortløpende ut fra hva som faktisk viser seg å virke i det enkelte tilfelle. La dataene dine
fortelle deg hva som er sant. Da kan du få ny kunnskap i stedet for forsterkede fordommer som
neppe vil lede deg til nye steder. Definisjonen av idioti er jo å fortsette som man alltid har gjort
og forvente nye resultater.
Kanskje ender en foresatt opp med å bruke sin tilsendte gavegiro fordi tenåringen tar opp noe
de har lest i Facebook-kampanjen tidligere på dagen under middagsbordet. Og kanskje
tenåringen slår til på Instagram-kampanjen fordi læreren la opp til tematikken i timen etter å ha
lest en advertorial i Aftenposten. Og kanskje det finnes ungdommelige 80-åringer som bryter
med det du hadde antatt.

Derfor mener vi at det er viktig å skille mellom segmentering og kanalutvalg. Jobb målrettet
med hvem som skal være i dine segmenter og hva som skal formidles i kanalen før du kobler
de to til det vi vil kalle en utsending. Anta mindre og mål mer.

Hva ønsker du å oppnå?
Det er også viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å oppnå. Hvordan ser suksess ut for
din organisasjon? Opplagt ønsker man mest mulig gaver, og man vil ikke ha høyere kostnader
enn nødvendig for å oppnå dette. Men det kan også være andre mål som kan være sideordnet
eller underordnet, men allikevel viktige. Det kan sågar være at du har andre hovedmål også.
Eksempler på relevante mål i en fundraisingkampanje, i tillegg til totalt innsamlet beløp, kan
være nye givere, nye fastgiveravtaler, økning av eksisterende fastgiveravtaler, tilbakeføring av
tidligere fastgivere som har falt fra, at toppgivere blir ambassadører og starter
crowdfundingkampanjer eller verver venner, og sist men ikke minst: økt bevissthet rundt saken.
Alt dette er vesentlig for både utforming av budskap, inndeling i segmenter samt hvilken
kanalmix dere bør satse på.

Identifisér ditt budskap og eventuelle støttebudskap
Det er viktig at du finner ditt budskap og at du kanalformaterer dette slik at all tekst, bilder,
video, layout, og call-to-actions spiller på lag med kanalens styrker og egenart samtidig som
det må være full ensretting mellom alle disse forskjellige formateringene av budskapet.
I ethvert budskap bør følgende være krystallklart:
● Hva skal være mottakerens etterlatte inntrykk/informasjon
● Hva oppfordres mottakeren til å gjøre med denne informasjonen
Det kan også være at du har støttebudskap som har funksjonen av å forsterke eller minne om
hovedbudskapet og dets handling. Det er viktig at du vet når du leverer et hovedbudskap og
når du leverer et støttebudskap. Ofte vil bruk av forskjellige kanaler for hovedbudskap og
støttebudskap være forsterkende. Her er et eksempel:
● Først kommer et støttebudskap i media og i noen advertorials og litt organisk Facebook.
Dette skal prime (forberede) mottakeren.
● Umiddelbart etterpå kommer selve budskapet i f.eks. avisannonser, gavegiroer og
Facebook-annonser.
● Så kommer et støttebudskap etter en ukes tid på e-post og SMS - med oppfordring til å
støtte om man ikke har gjort det enda.
Det første støttebudskapet i vårt eksempel forbereder giveren, men oppfordrer ikke direkte til å
gi. Så kommer hovedbudskapet med full tyngde på både informasjon og respons. Og så
kommer et avsluttende støttebudskap som forutsetter at giveren er klar for beslutning og
dermed bare trykker til mot giverbeslutning.

I alt dette skal giveren kunne kaste ett blikk på enhver utsending og forstå at budskapene
henger sammen med hverandre.

Evaluering og valg av kanaler
Valg av hvilke kanaler som skal utgjøre kanalmixen din og hvordan segmentene skal plasseres
i disse, er en prosess som typisk bør foregå i tre skritt:
● Kobling mellom segmenter og kanaler ut fra beste praksis og tidligere erfaring
● Forhåndsevaluering av kanaler ved hjelp av blant annet A/B
● Sanntids evaluering og justering av kanaler ut fra faktisk prestasjon over kampanjens
løpetid

Kobling mellom segmenter og kanaler
Det finnes erfaringstall i bransjen for hvem som responderer best på en Facebook-annonse og
hvem som responderer best på en gavegiro. Det kan også være at dere har erfaringstall fra
tidligere kampanjer som dere kan ta som utgangspunkt. Men som vi har advart mot tidligere;
ikke lag dette rommet for snevert. Vær åpen for at segmentene kan bryte noe mer ut av dine
tidligere erfaringer enn du hadde trodd. Uansett er det klokt å ha en grovinndeling basert på
beste skjønn og erfaring - slik at man ikke starter med antagelsen om at alle skal motta alt.

Forhåndsevaluering av kanaler - A/B
A/B-testing innebærer at man prøver ut noe på et lite, men statistisk signifikant utvalg av et
segment. For eksempel kan man prøve ut to forskjellige tekster på 2% hver av samme segment
for å se hvilken tekst som presterer best. Eller man kan ta én tekst og prøve på to forskjellige
segmenter for å se hvilket segment som er mest mottagelig for det budskapet man har. Denne
måten å optimalisere budskap og segment på, er velkjent. I denne artikkelen vil vi i tillegg ta til
orde for bruk av A/B-testing for å se hvilke kanaler som presterer best, og dermed også hvor
stor del av budsjettet de bør få.

A/B-testing av kanaler i direktemarkedsføring
Gitt at du er kommet fram til en optimal tekst for ditt segment, så er det interessant å se hvor du
får den beste responsen. Er det på SMS eller er det på e-post? Dermed kan du velge ut f.eks.
2% av ditt segment og sende på e-post og 2% å sende på SMS. Når du ser hvor du får best
resultat, så sender du de resterende 96% via denne kanalen.

A/B-testing av kanaler i massemarkedsføring
Det kan være at to aviser gir deg sine tilbud på annonser, og selv om pris per innrykk kanskje
koster det samme ut fra avisens lesertall, så skal man være klar over at lesertallene er
beregnet. Det er ikke sikkert at din erfaring vil stemme overens. Det er også slik at det er
forskjeller på avisers demografi, og det er forskjeller på ukeaviser og dagsaviser. Det er også
slik at noen aviser har så stor andel annonser at din annonse lett kan drukne. Da er det

fornuftig å måle den faktiske effekten. Hvis ikke avisen er villig til det, så har de vel neppe tillit
til sine egne argumenter om verdien de kan tilføre deg. Helt konkret gjør du en rammeavtale
med avisen hvor du forhandler en god pris basert på at avisen presterer som de forespeiler
deg. Sett inn en annonse i hver avis og mål hva resultatet blir opp mot kostnad for annonsen.
Da kan du bruke resultatet enten til å prioritere den ene avisen over den andre for resten av
kampanjeperioden eller til å prute ned prisen på den avisen som ga lavere ROI.

Sanntids evaluering av kanaler
Med et godt CRM-verktøy kan du evaluere kanaler i sann tid. Du vil kunne se hvor mye som
kommer inn i gaver hver eneste dag - korrigert for kostnad i den enkelte kanal. Dermed vil du
kunne sammenligne. Dette vil selvsagt kunne endre seg i løpet av en kampanje. I sosiale
medier er det vanlig at du treffer fan-skaren først (friends&family), og så vil prestasjonene raskt
justere seg ned. I aviser er det ikke uvanlig med annonsetretthet. Det som er felles for både
online annonsering og papirannonser er at de er del av en annonseplan som kan økes eller
reduseres. Du kan bestemme hvor stort budsjett du skal ha hver dag på Facebook, eller du kan
velge hvor mange annonser og hvor ofte du skal ha annonser hos en avis. Det er som regel
mulig å forhandle en ramme med mulighet for å øke eller senke over en periode. Dermed kan
du flytte midler fra en kanal over til en annen dersom du ser at en kanals ROI krysser en annen
kanals ROI i løpet av kampanjeperioden.
For direktemarkedsføring er dynamikken litt annerledes. Har du sendt en gavegiro, så har du
sendt en gavegiro. Men har du veldig store segmenter kan det jo være at du ikke skal sende til
alle med en gang. Kanskje du vil nøye deg med halvparten i første omgang. Eller kanskje du
kjøper en liste med 10000 navn, og så går det så godt at du velger å kjøpe inn 10000 til.

Casestudier
I perioden november til desember 2019 har Kommunion samarbeidet med Mercy Ships Norge
og Stiftelsen Organdonasjon for å utføre multikanal julekampanjer basert på det nye
kampanjeverktøyet utviklet for Cornerstone-plattformen. Disse to organisasjonene bruker
Cornerstone som sitt CRM (eller giverdatabase). Hensikten med disse to case-studiene var
å prøve verktøyet med faktiske kampanjer og å bygge kunnskap både for disse to
organisasjoner og for Kommunion som teknologileverandør. Case-studiene konkluderes med
observasjoner og anbefalinger til disse to organisasjoner for senere kampanjer, og flere
funksjoner og forbedringer for Cornerstone som kampanje-verktøy.

Casestudie fra Mercy Ships Norge: Julebrev 2019
Kampanjen
Kampanjen er bygd rundt en gavekatalog som ble brukt av flere land, blant annet i UK (se
bilde). Giverne er invitert til å velge blant flere symbolske men konkrete julegaver. Norge hadde
8 ulike gaver med ulike beløp.
Kampanjen bestod av følgende:
- Avisannonsering med innstikk (Dagen
og Korsets Seier (KS))
- Annonsering på sosiale medier
(Facebook og Instagram)
- DM til giverne sendt først som giro,
med en påminnelse på e-post.
Giverne var delt i følgende segmenter:
- Sporadisk giver
- Fastgivere (Livreddere)
- Major donors (MAD) - disse er
manuelt håndplukket og har
en tett og personlig oppfølging
Kampanjen ble opprettet i november 2019
på Cornerstones kampanjeverktøy. Alle
e-poster, landingssider, betalingsløsninger og
KID til giroene ble generert og håndtert av
Cornerstone.

Kampanjeresultater
Følgende skjermbilde viser selve kampanjen. Brukergrensesnittet viser sanntids resultater for
alle de ulike utsendelsene. Brukeren kan følge med på fremdriften og optimalisere kampanjen.

Hver utsending kan åpnes for å få enda mer innsikt i utsendelsen. Som for eksempel
utsendelsen “DM Gavegiro Alle”. Man får da også beregnede KPIer.

Avisannonsering
Gavene kan komme fra en blanding av eksisterende givere, og nye givere.
Mercy Ships fikk 196 gaver fra avisannonsene. 170 kom via bankoverføring (87%).

InnbetalingTotal gir noen veldig betydelige
fordeler ved avisannonsering:
● Man kan trygt identifisere
eksisterende givere som gir via
bankoverføring (uten KID)
● Man kan følge opp nye givere
(organisasjonen får navn og
adresse), slik at verdien er
betydelig mer enn gaven som er
gitt
Med så mange bankoverføringer er det avgjørende å bruke flere bankkontonumre for å spore
hvor effektive de ulike annonsene er (én separat konto per avis)

123 (67 Dagen, 56 KS) av de 193 gaver var gitt av nye givere
20 (12 Dagen, 8 KS) av disse har gitt en ny gave siden julekampanjen (per 14.03.2020)

Oppsummert
Samlet kostnad for avisannonsene: kr. 88.250,Samlet inntekt: kr. 106.108,73 “gamle” givere, 123 nye givere, og 20 av disse har gitt igjen etter kampanjen.
Begge disse to annonsene har tjent litt mer enn de har kostet, i tillegg til de nye navn som ble
vervet.

Facebook-annonsering
Alle 10 gaver som har kommet inn på Facebook var fra nye
givere. Bare 1 giver har gitt igjen etter kampanjen (per
14.03.2020). Vi har dessverre litt lite data å se på når det
gjelder Facebook, da budsjettet var lavt. Men, det er
allikevel en del interessante observasjoner.

Synergieffekten mellom gavegiroer og Facebook
annonsering
Hvis vi sammenligner kampanjen som er
utført på Facebook, og inntektene fra
Gavegiroer sendt til Livreddere (fastgivere)
ser vi en betydelig korrelasjon som tyder på
en synergieffekt mellom disse to utsendinger.
En fastgiver som har fått en gavegiro kan bli
påvirket av en Facebook annonsering, og
bestemme seg for å bruke giroen på grunn av
annonsen. Kanalene kan forsterke hverandre.
Det er interessant å merke at hvis vi ser på
gavegiroutsendingen sendt til segmentet for sporadiske givere, har vi ikke den samme
korrelasjonen. Det virker som at Facebooks annonseringssegment hadde en betydelig
sammenheng med Mercy Ships sine fastgivere. Det er ikke usannsynlig at
Facebook-algoritmen som er ute etter å få mest klikk per visning fokuserer på allerede
engasjerte folk (folk som engasjerer med Mercy Ships sin Facebook side og innlegg). Allikevel
fikk Facebook-annonsering gaver fra 10 ukjente givere.
For å ha kontroll over synergieffekten opp mot vervingen av nye givere, anbefaler vi å dele opp
Facebookannonseringen i to segmenter med hver sin utsending i Cornerstone. Den ene med
alle følgere, den andre med de som ikke følger dere. På den måte kan man justere på de to

ulike budsjetter over tid uavhengig av hverandre for å optimalisere både innsamlet beløpet,
men også verving av nye givere.
Custom Audience-verktøyet i Facebook kan være en veldig effektiv måte å ha en direkte match
mellom de ulike segmenter på de ulike utsendinger. Men å laste opp alle e-poster til de ulike
segmenter er en krevende affære innenfor GDPR. For det første må dette da være krystallklart i
personvernerklæringen, og så kan man ikke ha sensitive data iht GDPR §9 (trossamfunn, helse,
politikk etc). Ved å segmentere på folk som er engasjert fra før eller ikke (Facebook-brukere
som er engasjert i Mercy Ships sin side eller ikke) kan man i så fall komme nær en
segmentering på varme og kalde navn (kjent og ukjent fra før).

Oppsummert
Kostnad: kr. 1.000,Inntekt: kr. 6.650,10 nye givere, 1 av dem har gitt igjen

Digital DM på e-post
Etter gavegiro-utsendelsen har Mercy Ships sendt en e-post til alle
gavegiro-mottakere; som en påminnelse med mulighet for å gi
online. Dette var et første forsøk på å bruke e-post. I tillegg har
Mercy Ships sendt e-post til segmentet “Kontakter uten aktive
donasjoner” som ikke hadde fått gavegiroen, som en måte
å prøve å reaktivere (win-back) noen eldre givere uten å bruke en
like kostbar metode som en giro i posten.
E-poster koster lite, men har også en begrenset effekt.
Identifiserte svakheter med denne e-post-utsendingen er:
- “Julehilsen”-budskapet virker ikke veldig effektivt med en
unik åpnerate på kun 26%
- “Gi en gave” som call to action kommer langt ned på
e-posten; det er ikke tydelig at dette er en DM
- Selve giverskjemaet må fylles inn med kontaktinformasjon,
noe som leder til en lavere konversjonsrate. Dette er noe
vi skal forbedre ved å implementere unike, krypterte
lenker som identifiserer giveren på en sikker og trygg
måte. Ved å trykke på lenken trenger givere bare å bekrefte beløpet og fullføre
betalingen (f. eks. med Vipps på Nett).
SMS ble ikke brukt i denne kampanjen, og det hadde vært interessant for en senere kampanje
å utforske SMS-muligheter for digital DM. SMS kunne vurderes som en erstatning eller en
tillegg til e-post-utsendelser.

Oppsummert
Til sammen 4023 e-poster ble sendt, med 26% unik åpnerate, og 60 klikk og 13 gaver.
7 givere som var inaktive har gitt og er nå å regne som aktive givere igjen.

Uidentifiserte utsendinger
Mercy Ships har fått 43 gaver på totalt 70 959 NOK fra uidentifiserte utsendinger. Dette betyr at
vi ikke vet hvilken kommunikasjonskanal som trigget givergleden. Disse gaver var gitt spontant
på nettsiden, eller til andre gavekontoer slik at Mercy Ships dermed ikke kunne spore hvilken
utsending de kom fra. Det betyr for hele kampanjen at 91% av gavene ble knyttet til en
utsending.

Betalingsløsninger per alder på tvers av utsendinger
Følgende diagram viser antall gaver, per aldersgruppe (tiår) og per betalingsløsning. Det er
ganske vanlig at ulike organisasjoner treffer ulike aldersgrupper på ulike måter. Men det er
interessant å legge merke til at folk født før 70-tallet foretrekker bank og giro. Yngre givere
foretrekker digitale betalingsløsninger (Vipps, og kredittkort). De store inntektene ligger fortsatt
i de tradisjonelle innsamlingsmetodene for Mercy Ships, men det virker som at for å treffe med
givere født på 70-90-tallet, trenger organisasjonen å satse på digitale DM-løsninger og
annonsering på nett.

Sanntid optimalisering basert på ROI og verving av nye givere
Det er enkelt å måle hvor effektiv en kampanje er ved bruk av ROI (Return on
Investment)-statistikken i Cornerstone. En høy ROI indikerer en effektiv utsending som samler
inn mye i forhold til hva den koster. Mercy Ships´ kampanje hadde samtidig et fokus på å samle
inn nye navn for fremtidige inntekter til prosjektene. Den umiddelbare ROI er ikke representativ
for livstidsverdien av en utsending som også lykkes med dette. Dette er viktig å huske når man
bruker gavebasert ROI som en indikator for strategisk optimalisering. Kampanjeverktøyet
beregner i sanntid en ROI for hver utsending, slik at det er mulig å justere budsjettet for ulike
utsendinger opp og ned for å kunne optimalisere resultatet.
Her er oversikt over ROI-verdien over tid per utsending for Mercy Ships Julekampanjen.

De fleste ROI er ganske lineære frem til de har nådd sitt potensial (budsjettet er brukt opp).
Mercy Ships har ikke brukt sanntidsverdiene for å optimalisere utsendinger på denne
kampanjen. Alle direkte DM ble brukt til sitt fulle forhåndsbestemte potensial (utsending til alle),
bortsett fra SMS DMer som ikke ble brukt i det hele tatt. Man kunne, basert på sanntids
rapporter, med fordel ha prøvd følgende optimaliseringer:
- Balansere de ulike annonseringsbudsjetter (KS, Dagen, Facebook) basert på ROI og nye
givere til å optimalisere investeringen.

-

Prøve med A/B testing av digitale kanaler. Prøve ulike kombinasjoner av kanaler på en
tilfeldig prosentandel av segmentene (bare e-post, bare SMS, både e-post og SMS)

Facebook har en veldig bra ROI i vårt case, og et enkelt tiltak ville være å øke budsjettet og
følge med på ROI-verdien; investere mer og mer på FB-annonsering frem til ROI-verdien ville
begynt å flate ut. På den måte kan man avdekke og utnytte potensialet til kanalen.

Andre observasjoner
Basert på denne kampanjen virker det som om Dagen og KS har ganske lik kostnad i forhold til
resultat. Kostnaden er rimelig høy hvis man tenker bare på kampanjeinntekten, men hvis man
tar hensyn til livstidsverdien av de nye giverne, er kostnaden mye mer fornuftig. Man bør
også regne med en del av de uidentifiserte gavene som sannsynligvis kan ha vært påvirket av
annonseringen i avisa.
Sosiale Medier-satsingen var for liten til å dra konklusjoner rundt lojalitet av de nye giverne.
Men, utifra det vi har, ser vi at 16% av nye avisgivere har gitt igjen. På sosiale medier er dette
tallet 10%. Kan disse giverne som ble vervet på sosiale medier respondere bedre på digitale
DM enn gavegiro? Det hadde vært en variasjon å utforske på en senere kampanje.
For at digitale DM (på e-post eller SMS) skal ha bedre konversjonsrate, er det viktig at giveren
har minst mulig å fylle inn. Siden vi vet hvem de er (ved bruk av en unik lenke på hver melding),
utvikler vi i Kommunion vårt kampanjeverktøy videre slik at giveren trenger bare å bekrefte
beløpet, og utføre betalingen.
Vi ønsker også å legge til flere KPIer for å få bedre frem kanaler som verver nye givere. På den
måten kan man balansere en umiddelbar ROI med livstidsverdien av hver utsending.

Casestudie fra Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon kjørte også en kampanje rett
før jul. Målet var mer bevisstgjøring enn innsamling.
Organdonasjon solgte pakker med gavelapper for en
symbolsk pris av kr. 50,- for å dekke kostnadene.
Organdonasjon har sendt ut en digital DM på e-post,
har publisert noen poster på sin Facebookside
(organisk) og brukt betalt annonsering på Facebook.
Ved å bruke to ulike utsendinger, med separate
URLer for den organiske og for den betalte Facebookutsendingen, kunne Organdonasjon evaluere disse to
innsatsene hver for seg.
Akkurat som for Mercy Ships kunne Organdonasjon
med fordel ha delt i to Facebook Ads-kampanjer. En
annonsering som inkluderer Organdonasjon sine følgere, og en som ekskluderer de. På den
kunne man mer bevisst balansere budsjettet mellom varme og kalde følgere.
Man kunne laget enda flere utsendinger/URLer for å teste ulike budskap
(innholdsoptimalisering gjennom A/B testing), og optimalisere selve landingssiden og
giverskjemaet.

Ikke glem halen
Enhver kampanje tar slutt, men få med deg så mye som mulig på oppløpet. Noen ganger kan
tilstandsrapporter gjøre at givere blir begeistret og gir en gang til, og dette kan bli ytterligere
forsterket gjennom matching fra bedrifter e.l. slik at giveren virkelig opplever at deres lille
bidrag gir et stort utslag. En del av en multikanal kampanjes anatomi er å bidra til å bygge et
slikt momentum gjennom hele kampanjens forløp.
Og ikke glem å takke. I alt humanitært arbeide er du som fundraiser broen mellom mennesker
med behov og mennesker med mulighet til å hjelpe. Det er viktig at du er klar over at du
egentlig hjelper begge. Det er godt for folk å få lov til å gi og å få lov til å kjenne på raushet,
empati og at deres lille bidrag betyr noe for andre mennesker. Og en godt utformet takk kan
ofte utløse ekstragaver på “halen” av kampanjen. Enten i form av rene gaver eller ved at noen
forplikter seg til å ta steget over fra sporadisk giver til fastgiver.

Hva nå?
Dersom du vil lære litt mer om Cornerstones verktøy for multikanal kampanjer, så finnes det
flere ressurser og opplæringsvideoer på www.multikanal.org
Hvis du vil lære om hvordan kunstig intelligens (AI) kan hjelpe oss til smartere segmentering, så
har vi skrevet et White Paper om dette. Det kan lastes ned her:
https://multikanal.org/_service/369233/download/id/495737/name/big_data__whitepaper.pdf
Vil du lære enda mer om Cornerstone, kan du gå på e-læringsnettstedet learncornerstone.no
Har du spørsmål til Anders eller Jonathan nås de på hhv anders@kommunion.no og
jonathan@kommunion.no

