Gäller fr o m 1 januari 2021

Effektmätningar
PostNords Effektmätningar ger dig möjlighet att på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt följa upp och mäta effekterna av dina DR-kampanjer. Effektmätningar gör att
du kan förbättra din målgruppsanpassning och i ett längre perspektiv förstärka ditt
varumärke..

Ex. på leverans: (antal frågeställningar beror
på vald typ av effektmätning):
• Observation - Hur många kommer ihåg att de
har sett enheten/kampanjen
• Läsning - Hur många av de som observerat
enheten/kampanjen har också läst den
• Engagemang - Hur många som har observerat/
läst enheten/kampanjen var intresserade av
budskapet
• Handling - Hur många av ovanstående har utnyttjat erbjudandet/ändrat sitt betende som en
följd av budskapet i enheten/kampanjen
• Action - Visar de som har tagit någon form av
action efter att de har observerat utskicket
• Relevans - Hur väl har man lyckats med målgruppsanpassningen
• Synergi - Sett erbjudande i annat medie
• Budskapsförståelse - Har budskapet nått in hos
målgruppen
• Orginalitet - Skiljer sig försändelsen
• Avsändare - Enkelt/ svårt att se avsändare
• Image - Ger försändelsen en positiv bild
• Förtroende - Ger utskicket förtroende
• Momentum - Ett mått på om kampanjen lyckats
förmedla en känsla av förändring
• Kund - Är man kund hos företaget eller konkurrent eller hos båda
• Intresse - Intressevariabel av produkten
• Positivitet - Avseende både på produkt samt
företaget
• Köpintention - Avseende hos egna kunder och
konkurrentens kunder.

Pris
15 000 kr Light webbmätning
24 000 kr Standard webbmätning
26 000 kr Utökad webbmätning
28 000 kr Utökad + webbmätning

Effektmätningar Premium • Faktablad med pris • 21.11 A1700002946

Marknadsundersökningsföretag
Effektätningen utförs av RAM, som är ett externt
och oberoende företag specialiserat på området.
RAM ansvarar för metod, utveckling, fältarbete och
resultatutvärdering.

Leverans
Resultat kommer till säljaren inom 6-8 dagar.
Efterlämningsmaterial sker i PPT.

Miljöcertifierad distribution
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.

Villkor
Särskilda villkor för Adressinformation hittar du på
Postnord.se

Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra organisationer, PAKN.
Villkoren finns på postnord.se/kundvillkor och kan
även beställas från kundservice.

