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Customer Relation Management
- et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design
Opgaven

Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye CRM-program (Customer
Relation Management), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes
lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig folder, der giver den nødvendige
information til starten af projektet.

Afsender

Politikens Lokalaviser og deres ledere for
de forskellige salgsafdelinger.

Målgruppe

Politikens Lokalaviser vil ramme deres
sælgere rundt omkring i landet. Sælgerne har travlt med at skaffe kunder og annoncer til aviserne, så de mangler noget
overblik i hverdagen.

Budskab

Folderen skal give sælgerne et overblik
af hvad der i fremtiden skal implementeres i virksomheden, for at sælgerne kan
holde på kunderne og kan give dem den
opmærksomhed, der kræves.

Format

Folderen er lavet i et A5-format bestående af 8 sider. Opsætningen er lavet på
4 A4-sider og skal derfor kun foldes en
enkelt gang for at fungere som folder. På
denne måde er folderen let at printe ud og
kræver ikke meget forarbejdelse i form af
trykkeri eller lignende.

Typografi

Teksten skal være let at læse og overskuelig, for at godt overblik af hvad der skal
implementeres i virksomheden. Overskrifterne skal være iøjefaldende, som vil fange
læseren. De er blevet lavet store og fået
kontrast i form af de to fonte Impact og
Din OT Brødteksten er også skrevet med
Din OT, for at holde det så enkelt som muligt.

Illustration og farver

Der er blevet holdt i grå toner og en meget
klar rød farve, som stammer fra programmet SuperOffice, der bruges til CRM.
Der er blevet brugt baggrundsbillede med
mennesker, der sidder sammen rundt om
en skærm – dette skal illustrere at de er
fælles om at få det her til at virke, og at
de vil blive glade og tilfredse med tiltaget.
Stilen er enkelt og går meget godt i spænd
med det overskuelige design, som før
nævnt.

Procesbeskrivelse

Jeg startede med at få forsiden på plads.
Her lavede jeg forskellige opstillinger med
overskriften og illustrationer i form af en
computerskærm med nogle nøgleord for
tiltaget CRM.
Til at starte med ville de gerne have en illustration, der skulle være et slags ”før og
efter” billede. Oprindeligt skulle folderen
kun være på 1 A4/4 A5 og der skulle være
en del tekst på siderne, som skabte en del
rod – specielt på forsiden sammen med

illustrationen. Dette blev til 2 A4/8 A5 sider,
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hvilket gav mig en del
plads og mulighed
for at gøre forsiden mere enkel og få budKontakt
og klart. Ydermere
skabet til at fremstå
mere
kom de efterfølgende sider også mere til
deres ret, da luften kom til at fungere som
et element også.
Da folderen var færdig, skulle tekstdelen
sendes til oversættelse til svensk, da Lokal-avisen har en afdeling i Sverige, som
også skal have implementeret programmet.
Slutteligt lavede jeg PDF’er, der skulle
Sabine
Vest til at printe for
sættes op så de var
lige
tovholderne i de forskellige afdelinger.
Her blev jeg nødt til at sætte siderne op i
den rigtig rækkefølge, så side 1 var over
for 8, side 2 overfor 7 osv...

information

Hvordan kommer jeg i gang og hvem hjælper mig?
• Projektgruppen har ansvaret for implementering
• Der er udnævnt en CRM manager - Sabine Vest
• Task force - vil understøtte implementering og brugen af CRM i
dagligdagen
• CRM 2 kursus dage i begyndelse af 2015
• Halvdags Brush Up / Opfølgningskursus
• Support on location
• CRM support: CRM@POLA.dk
• Videomanualer – findes på Intra under CRM

CRM manager
Tlf.:
Dir.
Mob.:
E-mail:

Kvalitetsvurdering

+45 87 32 48 00
+45 87 32 48 16
+45 22 63 60 40
sabine.vest@lokalavisen.dk

Jeg synes folderen endte rigtig vellykket. Korrespondancen mellem “kunden”
(HR-chefen) og jeg kørte godt og vi kunne
faktisk holde det meste kontakt via mail.
Jeg synes det var en god opgave, da det var
et tema, som skulle holdes over flere sider
og derfor er lidt anerledes fra hvad jeg normalt sidder med i løbet af en arbejdsdag.
Jeg ser det som et kvalitetsstempel og godkendelse af mit arbejde, idet jeg modtog kommentaren “Den er rigtig god og
skaber et godt overblik!” fra den kommercielle direktør for Lokalavisen Østjylland.
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Tidsrammen og vigtige datoer

Alle er på CRM inden udgangen af juni måned 2015
• Pilotprojekt i Jylland
uge 10
• Uddannelse Danmark
uge 12-19
• Pilotprojekt Sverige
maj
• Udannelse Sverige
maj-juni

Se uddannelsesplan på intra
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- et værktøj til at hjælpe dig
Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov
Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

Dit værktøj er CRM

Hvorfor et

K
Al

Al
pr

D
bå

CR
vo

CRM?

Et CRM system er et af de værktøjer, som vi tager i brug for at forfølge vores
strategi. Det betyder, at vi har 100% fokus på kundernes behov, og at vi baserer
vores kundestrategi på viden og fakta om marked.
Vores interne mål med CRM:
• sikre kundedata og historik på vores kunder
• sikre effektiv og tidsbesparende kundehåndtering/kontakt
• forbedre salgsledelse og salgsstyring
• øge omsætningen og indtjeningen som konsekvens af ovenstående
Vores eksterne mål med CRM:
• CRM skal bidrage til udviklingen af relationer med henblik på værdifuld og
personlig service
• Kunden har et markedsføringsbehov, som vi opfylder (markedsdrevet)
• Vi ved alt om kunderne og den viden er lagret digitalt
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Farver og logo

Til at starte ville jeg lave folderen i Lokal-avisens farver (blå og orange).
Derfor lavede jeg de farvede elementer i
den blå farver og brugte den både gennemsigtig og fast farve.
Efter første layoutforslag: Folderen skulle
laves i den klare røde farve fra CRM-logoet og Lokalavisen (og Lokaltidningen på
den svenske) skulle fremgå på forsiden.

udvalg af forside

Customer
Relation
Management

Customer:
Det handler om kunden og alt
hvad vi ved om kunden
Relation:
Det handler om relationer
– din relation til kunden og
kundens behov
Management:
Det handler om, at vi ved alt om
kunden og har styr på vores data
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Customer:
Det handler om kunden og alt hvad vi
ved om kunden
Relation:
Det handler om relationer – din relation
til kunden og kundens behov
Management:
Det handler om, at vi ved alt om kunden
og har styr på vores data

Customer:
Det handler om kunden og alt hvad vi
ved om kunden
Relation:
Det handler om relationer – din relation
til kunden og kundens behov
Management:
Det handler om, at vi ved alt om kunden
og har styr på vores data

Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov
Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

Fra i dag af eksisterer dit gamle job
som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne
så godt, at de virkelig ønsker handle
hos os.

Dit værktøj er CRM
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Fra i dag af eksisterer dit gamle job
som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne
så godt, at de virkelig ønsker handle
hos os.
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Første forslag

Andet forslag
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Efterfølgende havde jeg en snak med
HR-chefen at selvom vi skiftede farve
på boksen nederst på siden, så ville den
røde farve, som figurerede flere steder
på siderne, ikke spille godt sammen med
den orange farve i begge logoer.
Derfor blev Politikens Lokalaviser det valgte logo.
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Fra i dag af eksisterer dit gamle job som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne så godt, at de virkelig ønsker handle hos os.
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- et værktøj til at hjælpe dig
Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov
Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata
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Endelige forside
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udvægelse af overskrift
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1: Det første udkast, hvor jeg ville udnytte forkortelsen til en slags illustration. Her
var jeg begrænset af materialet, der skulle
være på siden.
2: Her prøver jeg med en anden konstellation, men den skaber for meget luft i forhold til at CRM skal være stort.
3: Her går jeg over til forkortelsen CRM
som stort og derefter hele navnet neden-under. Giver mere luft.
4 og 5: Den røde farve skal bruges. Rettelser andre steder på siden.
6: Flere elementer kommer væk fra forsiden og jeg kan derfor slå mere til sloganet
“- et værktøj til at hjælpe dig”.
7: Den endelige overskrift. Med det meget
nedtonede baggrundsbillede giver harmoni og overskriften kommer til sin ret.
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Customer:
Det handler om kunden og alt hvad vi
ved om kunden
Relation:
Det handler om relationer – din relation
til kunden og kundens behov
Management:
Det handler om, at vi ved alt om kunden
og har styr på vores data

Customer:
Det handler om kunden og alt hvad vi
ved om kunden
Relation:
Det handler om relationer – din relation
til kunden og kundens behov
Management:
Det handler om, at vi ved alt om kunden
og har styr på vores data

Fra i dag af eksisterer dit gamle job
som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne
så godt, at de virkelig ønsker handle
hos os.
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CRM

Fra i dag af eksisterer dit gamle job
som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne
så godt, at de virkelig ønsker handle
hos os.
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Fra i dag af eksisterer dit gamle job som sælger ikke – du er nu kundeansvarlig.
Din opgave: Du skal rådgive kunderne så godt, at de virkelig ønsker handle hos os.
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Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov

Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov

Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

Dit værktøj er CRM

Dit værktøj er CRM

SALGSBREVE

AFTALER

NOTATER

EMAILS

PIPELINE

CRM

Customer Relation Management
- et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design
Endelige farvevalg

Typografi og komposition
Jeg har holdt mig til to fonte (Impact
og Din OT) for at gøre det enkelt og
holde en rød tråd. Impact er blevet
brugt som del af overskrifterne og til
en enkelt illustration. Din OT er også
blevet brugt som del i overskrifterne,
men også som brødtekst og mellem-

1 Overskrift

rubrik. Ved brug af to fonte til overskrifterne skaber jeg noget kontrast
og det går igen over hele folderen.
Din OT er blevet brugt i en større størrelse for at fremhæve hvad afsnittet
handler om.
De farvede kasser er brugt som en

2 Brødtekst og mellemrubrik

3 Farvede infoboks og illustration

- et værktøj til at hjælpe dig

- et værktøj til at hjælpe dig

Aa Aa

- et værktøj til at hjælpe dig

2

Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov
Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

CRM?

1

Et CRM system er et af de værktøjer, som vi tager i brug for at forfølge vores
strategi. Det betyder, at vi har 100% fokus på kundernes behov, og at vi baserer
vores kundestrategi på viden og fakta om marked.
Vores interne mål med CRM:
• sikre kundedata og historik på vores kunder
• sikre effektiv og tidsbesparende kundehåndtering/kontakt
• forbedre salgsledelse og salgsstyring
• øge omsætningen og indtjeningen som konsekvens af ovenstående
Vores eksterne mål med CRM:
• CRM skal bidrage til udviklingen af relationer med henblik på værdifuld og
personlig service
• Kunden har et markedsføringsbehov, som vi opfylder (markedsdrevet)
• Vi ved alt om kunderne og den viden er lagret digitalt

Kundestrategi
Alle kundekategorier og brancher er interessante og potentielle kunder hos os.
Alle kunder skal have den optimale kundeoplevelse hver gang og tilbydes alle de
produkter fra os, som tilfredsstiller deres konkrete markedsføringsbehov.
Det betyder, at hele vores salgsorganisation skal sælge alle vores produkter både print på tværs af områder og lande, alle online produkter og nye produkter.

Dit værktøj er CRM

Hvorfor et

slags infoboks og er blevet lavet
gennemsigtig som effekt til folderen.
Dette gør sig også gældende ved den
ene illustration.

3

CRM skal hjælpe os med at styre, evaluere og prioritere, således at vi bruger
vores salgsindsats og aktiviteter rigtigt.

FIND

De

FANG

BEHOLD

4 guldkorn

•

Der er en sammenhæng mellem vores strategi og CRM

•

Al dialog med kunden er værdifuld og skal noteres i CRM

•

CRM er ikke mål i sig selv – det er hjælpemidlet, som forenkler og
effektiviserer hverdagen for dig

•

CRM giver os mulighed for at måle på aktiviteter, så vi kan prioritere
salgsindsatsen korrekt og nå vores mål
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Det færdige produkt
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Kontakt og
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information

Customer: Det handler om kunden og alt hvad vi ved om kunden
Relation: Det handler om relationer – din relation til kunden og kundens behov
Management: Det handler om, at vi har styr på vores kundedata

Dit værktøj er CRM

Hvordan kommer jeg i gang og hvem hjælper mig?
• Projektgruppen har ansvaret for implementering
• Der er udnævnt en CRM manager - Sabine Vest
• CRM 2 kursus dage i begyndelse af 2015
• Opfølgningsdage
• Support on location
• Tarsk force
• CRM helpdesk med mailadresse
• CRM site på intranettet med udrulningsplan

CRM

CRM?
Hvordan kan CRM hjælpe mig?
•

Sabine Vest

- et værktøj til at hjælpe dig

- et værktøj til at hjælpe dig

Kundestrategi
Alle kundekategorier og brancher er interessante og potentielle kunder hos os.
Alle kunder skal have den optimale kundeoplevelse hver gang og tilbydes alle de
produkter fra os, som tilfredsstiller deres konkrete markedsføringsbehov.
Det betyder, at hele vores salgsorganisation skal sælge alle vores produkter både print på tværs af områder og lande, alle online produkter og nye produkter.
CRM skal hjælpe os med at styre, evaluere og prioritere, således at vi bruger
vores salgsindsats og aktiviteter rigtigt.

FANG

Hvorfor et

Et CRM system er et af de værktøjer, som vi tager i brug for at forfølge vores
strategi. Det betyder, at vi har 100% fokus på kundernes behov, og at vi baserer
vores kundestrategi på viden og fakta om marked.

Customer Relation Management
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CRM manager
Tlf.:
+45 87 32 48 00
Dir.
+45 87 32 48 18
Mob.: +45 30 67 28 81
E-mail: sabine.vest@lokalavisen.dk
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Alt er samlet ét sted – CRM giver adgang til alle de programmer du skal bruge
(Outlook, AdPoint, CrossAd, Intranettet, fællesdrev med salgsmateriale,
Targit, etc.)
Viden om kunder deles i organisationen - sikre bl.a. øget salg på tværs
Struktur og tilgængelighed – bliver en stor hjælp i hverdagen
Ensartede skabeloner til tilbudsgivning, ordrebekræftelser på tværs af alle
aviser – det bliver nemt, da de fleste data flettes ind i skabeloner
Øget viden om hver kunde – opdaterede tal fra NN Markedsdata ligger
tilgængelig på hver kunde
Større indblik i egen og teamets resultater
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– at holde fokus på de mest effektive aktiviteter

FILER

Eksempler
• Hvor mange opkald skal jeg foretage til nye kunder?
• Hvor mange kunder skal jeg besøge på en uge?
• Hvilke kundeemner skal jeg prioritere?
• Hvilke salgstemaer skal jeg have fokus på i de næste 3 måneder?
• Hvor mange salgsbesøg skal jeg have før det bliver til en ordre?

BUDGETTER

KALENDER

SALGSBREVE

AFTALER
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Aktivitetsmål fastsættes sammen med din chef
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•

Der er en sammenhæng med mellem vores strategi og CRM.

•

Al dialog med kunden er værdifuld og skal noteres i CRM

•

CRM er ikke mål i sig selv – det er hjælpemidlet, som forenkler og
effektiviserer hverdagen for dig

•

CRM giver os mulighed for at måle på aktiviteter, så vi kan prioritere
salgsindsatsen korrekt og nå vores resultater

!

Tidsrammen og vigtige datoer

Alle er på CRM inden udgangen af juni måned 2015
• Pilotprojekt i Jylland
uge 9
• Uddannelse Danmark
uge 11-17
• Pilotprojekt Sverige
uge 19
• Udannelse Sverige
uge 21-24

Vores interne mål med CRM:
• sikre kundedata og historik på vores kunder
• sikre effektiv og tidsbesparende kundehåndtering/kontakt
• forbedre salgsledelse og salgsstyring
• øge omsætningen og indtjeningen som konsekvens af ovenstående
Vores eksterne mål med CRM:
• CRM skal bidrage til udviklingen af relationer med henblik på værdifuld og
personlig service
• Kunden har et markedsføringsbehov, som vi opfylder (markedsdrevet)
• Vi ved alt om kunderne og den viden er lagret digitalt

