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Boost dit
nyhedsbrev
Vi kender det alle! Hver dag tikker der tusindvis af nyhedsbreve ind i vores
indbakke. Mange sletter vi uden overhovedet at åbne dem, men en gang
imellem, så er der et nyhedsbrev, som fanger vores interesse.
Som afsender af et nyhedsbrev, vil du gerne sikre dig, at det er lige netop dit
nyhedsbrev, der bliver læst. Men hvordan gør du det? Hvordan sikrer du, at
dit nyhedsbrev skiller sig ud fra mængden af gode historier, nyheder
og slagtilbud?
Med e-bogen Boost dit nyhedsbrev ser vi nærmere på, hvordan du kan
skille dig ud fra mængden. Du får ideer, tips og tricks, du kan bruge, når du
udarbejder dit næste nyhedsbrev.
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Nyhedsbreve
hvorfor?
Nyhedsbreve har den helt klare fordel, at de, som har valgt at abonnere på
dit nyhedsbrev, allerede har vist en interesse for dig og din virksomhed.
Derfor er nyhedsbrevet en kanal og et værktøj, som er værd at udnytte, nu
hvor du alligevel har folks opmærksomhed.
Samtidig har du et relativt stort spillerum i forhold til indhold og udseende
af nyhedsbrevet. Du kan tilpasse nyhedsbrevet til lige præcis dine behov,
din virksomhed og dine kunders interesser.

ABONNER

Tip nr. 1 - Nyhedsbrev med mening

Lav ikke et nyhedsbrev, bare fordi du kan. Lav det fordi, det giver mening
og understøtter din overordnede forretnings- og kommunikationsstrategi.
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Go mobile
Den digitale tidsalder er over os, og de fleste af os ejer både en
smartphone, en tablet og en computer. Vi er flittige brugere af alle tre,
men især smartphonen er blevet en integreret del af vores hverdag. Vi
bruger den til sociale medier, kalender, diverse googlesøgninger og til at
læse mails.
Når du afsender et nyhedsbrev, så bliver det med stor sandsynlighed
læst på smartphonen. Derfor er det essentielt, at modtagerne især kan
læse dine nyhedsbreve på en smartphone.

Tip nr. 2 - Tilpas formatet

Tilpas derfor formatet af dit nyhedsbrev, så det også ser godt ud og
er letlæseligt på andre elektroniske enheder end computeren. Er det
ikke tilfældet, kan det medvirke til, at modtagerne ikke åbner og læser
nyhedsbrevet – eller i værste fald trykker ’afmeld’.
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Hokus pokus
kunden i fokus
Hvad vil mine kunder gerne læse om? Det spørgsmål
skal du stille dig selv, når du udarbejder dine
nyhedsbreve.
Mange af os kender følelsen af at have spildt vores tid
efter at have læst noget, vi i bund og grund ikke kunne
bruge til noget. Den følelse vil du for alt i verden gerne
undgå, at folk har efter at have læst dine nyhedsbreve.
Dine nyhedsbrevsabonnenter har vist en interesse i
dig og din virksomhed. De har involveret sig ved at
tilmelde sig dit nyhedsbrev, og de skal selvfølgelig have
noget tilbage for deres engagement. Ingen kender dine
nyhedsbrevsabonnenter bedre end dig, og hvis ikke du
kender dem, så er det nok på tide, at du kommer til det.
Med nyhedsbrevet har du mulighed for at vise, hvad
du kan. Du vedligeholder kontakten til modtagerne
og fastholder dig selv som et velkendt brand i deres
bevidsthed – og når de mangler lige netop det produkt
eller den service, du tilbyder, ved de, hvem de skal
kontakte. Det er en svær balancegang at lave indhold,
som dine abonnenter gerne vil læse med de budskaber,
som du gerne vil kommunikere til dem.

Kender du dine abonnenters interesser, er det nemmere
at navigere mellem disse to typer af indhold og få dem
til at overlappe. Her taler vi ikke om dine abonnenters
interesser i for eksempel hækling eller strikning, men
derimod deres interesser inden for dit brand. Vil de
for eksempel gerne høre mere om dine produkter, din
kundeservice eller din produktionsmetode? Altså, hvilke
interesser har dine abonnenter inden for din virksomhed,
og den branche du befinder dig i?
Men hvordan i al verden skal du kunne kende deres
interesser? Tag en snak med dem eller udsend eventuelt
et spørgeskema og forhør dig om, hvorfor de tilmeldte
sig dit nyhedsbrev til at starte med. Find ud af hvilke
emner og temaer de kunne tænke sig at læse mere om i
fremtiden. På den måde opbygger du brugbar viden om
dine abonnenter.

Tip nr. 3 - Kend din kunde

Når du kender dine abonnenters præferencer, kan du
skabe indhold, som giver dem værdi. Du leverer et
nyhedsbrev, som ikke bare promoverer din virksomhed
og dine evner, men også et nyhedsbrev med
spændende indhold som abonnenterne har lyst til at
læse. Du viser dem, at de er i fokus.
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Tip nr.4
Giv dine
læsere mere
Uddyb indholdet i dit
nyhedsbrev med ekstra
viden i et blogindlæg. Link
fra nyhedsbrevet til din
hjemmeside.

Korte tekster
is the way to go!
Tid er penge! Og derfor er det vigtigt, at du som afsender respekterer
dine abonnenters tid. Dit indhold bør stå knivskarpt og være så
letlæseligt, at du minimerer den tid, dine abonnenter skal bruge
på at læse det. Lange og indviklede tekster er et no go!
Nyhedsbrevet bliver ofte læst i korte pauser, og gerne når man sidder
og venter på en aftale. Lange, forklarende tekster vil ikke blive læst
færdige – hvis de overhovedet bliver læst.
Gør det nemt for dine abonnenter. Skriv korte og præcise tekster,
som er lette at skimme igennem, hvis tiden er knap. Det øger
sandsynligheden for, at dine nyhedsbrevsabonnenter læser hele
nyhedsbrevet. Du maksimerer abonnenternes værdi og
minimerer deres tidsomkostning.
Men hvad nu hvis abonnenterne vil have uddybende viden eller
historier? Lav et dybdegående blogindlæg på din hjemmeside, som
du kan linke til i nyhedsbrevet. Nøjes med en lille teaser i selve
nyhedsbrevet, der tydeligt forklarer, hvad blogindlægget handler om,
og hvad dine abonnenter vil få ud af at læse det. Du undgår en lang og
måske lettere indviklet tekst i dit nyhedsbrev. Plus, det skaber trafik ind
til din hjemmeside.
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Visuelle elementer
er vigtige
En anden måde at minimere mængden af tekst er ved
at supplere med visuelle elementer. Det kan enten
være billeder, illustrationer, grafikker eller videoer.
Visuelle elementer skaber opmærksomhed, de bryder
læsestimen og skaber en anden form for stimuli
end det at læse en tekst.
Et billede siger mere end 1000 ord! Vi kender sikkert
alle sammen de billeder, som på en eller anden måde
vækker følelser i os. At bruge billeder eller videoer kan
være med til at skabe en følelsesmæssig reaktion – og
det øger sandsynligheden for, at dine abonnenter
husker, hvad de har læst, eller nærmere set.
Når du stimulerer læserne på flere måder – gennem
tekst, billeder og følelser – husker de bedre din
virksomhed og dit budskab, og det er hele formålet med
nyhedsbrevet: At brande din virksomhed, at synliggøre
dine kompetencer og sikre, at du er top of mind, næste
gang dine nyhedsbrevabonnenter står og mangler
noget, du kan levere.

Men hvilket visuelt element skal jeg vælge? Det er et
godt spørgsmål, og det afhænger af dit indhold. Billeder,
illustrationer, grafikker og video har hver deres fordele
og ulemper. Overvej derfor begge dele, når du vælger dit
visuelle element.

Tip nr. 5 - Dit visuelle brand

Dit visuelle element skal understøtte din tekst, din
virksomhed og dit brand. Du skal være tro mod dig selv.
Er der ikke overensstemmelse mellem dét, dine læsere
ser, læser og oplever, kan din kommunikation komme
til at virke utroværdig. Det vil have en negativ effekt på
dit nyhedsbrev og på dig som virksomhed. Du kan læse
mere om både video og illustrationer i vores blogindlæg
og på vores hjemmeside.
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Hvem er du
og hvad vil du?
Tip nr. 6 - Inkludér call to action-funktioner

Når du udsender et nyhedsbrev, skal læseren ikke være i tvivl, om
hvem nyhedsbrevet er fra, og hvad du egentlig gerne vil have dem
til at gøre. Gør det klart overfor dem ved at inkludere klare og i
øjenfaldende call-to-action funktioner i dit nyhedsbrev. Hos KALB
gør vi det gennem en stor orange knap.

Call to action
Den orange farve skriger ’SE MIG’. Den tiltrækker sig opmærksomhed,
og den står i stor kontrast til den hvide baggrund. Og netop den orange
farve leder videre til spørgsmålet, hvem er du? Der er vist ingen tvivl om,
at KALB er lig med farven orange. Når vi bruger farven, gør vi ikke kun
opmærksom på den handling, vi gerne vil have nyhedsbrevslæseren til
at udføre. Vi viser også, at vi er KALB, og den information, du modtager
nu, kommer fra os.
Brug brandelementer! De viser dine nyhedsbrevslæsere, at du er
afsenderen. Det er både med til at promovere dig og din virksomhed, og
samtidig er det et kvalitetsstempel på den information, du sender ud.
At du tror så meget på, hvad der står i dit nyhedsbrev og er villig til at
associere dine brandelementer med det, øger troværdigheden. Så tilføj
dit logo, dit farvetema eller dit slogan, der hvor det giver mening.
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Forventningsafstemning er
alfa og omega
Fantastisk og værdifuldt indhold i dine nyhedsbreve kan være
fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke dine abonnenter åbner nyhedsbrevet.
Men hvordan får du dem til det?

Tip nr.7
preheader
En preheader er den korte tekst,
som står efter emnelinjen i din
mailindbakke. Den giver dig
mulighed for at uddybe
din emnelinje.

Først og fremmest er det altid godt at have en god track record at du leverer dét, som abonnenterne gerne vil læse. For det andet så er
det nødvendigt med en god start på dit nyhedsbrev. Og nej, det er ikke
teksten inde i nyhedsbrevet, men derimod den emnelinje og preheader,
som du sender med dit nyhedsbrev.
I bund og grund handler det om at forventningsafstemme. Brug din
emnelinje og preheader til at beskrive, hvad dine nyhedsbrevabonnenter
kan regne med at få ud af at læse dit nyhedsbrev. Hvad skal de læse
om, hvorfor skal de læse det, og hvad får de ud af at læse det? De
spørgsmål skal du på meget få linjer kunne besvare. Stemmer din
emnelinje og dit indhold ikke overens, opfylder du måske ikke de
forventninger, dine abonnenter har. Det kan påvirke deres opfattelse
af både nyhedsbrevet og af din virksomhed.
En god ide er også at tilføje dit virksomhedsnavn til din preheader.
Årsagen er, at hvis dine abonnenter deler nyhedsbrevet på de sociale
medier, er det ofte preheaderen, der anvendes som en forhåndsvisning.
Er det tilfældet, bliver dit virksomhedsnavn synliggjort, og den mulighed
må du ikke gå glip af.
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Afslutning
Et nyhedsbrev er et godt værktøj og en god kanal at bruge til
markedsføring af din virksomhed – men det kræver, at du forstår at
bruge det.

Tip nr. 8 - Vær tro mod dig selv

Tænk det ind i din virksomheds overordnede kommunikationsstrategi.
Du skal være tro mod dig selv, og de mål du sætter for din virksomhed.
Hvis du vil opnå dine mål, skal de også understøttes af din
kommunikation. Derfor nytter det ikke noget, at du konstant sender
nyhedsmails med super lave priser, hvis du gerne vil være kendt som et
luksusbrand. Der skal være sammenhæng og en rød tråd hele vejen fra
din forretningsstrategi og til dine forskellige markedsføringstiltag og
det indhold, du sender ud. Dette gælder også dine nyhedsbreve.
Vil du have flere tips og tricks til din kommunikation, vil vi selvfølgelig
gerne opfordre dig til at abonnere på vores nyhedsbrev - hvis du ikke
allerede er abonnent.
Har du brug får hjælp til at få sat skub i dit nyhedsbrev, står KALB altid
klar med rådgivning.
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