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Hvem er Sydbank? 



Sydbanks historie 



Hovedsæde: Aabenraa 
Områdehovedkontorer     10 
Filialer                               79 
I Tyskland                           3 

Antal            478.000 
Heraf erhverv  9 % 

Ca. 130.000* 

16,2 mia. 
DKK 

 
Pr. 30. marts. 2015 

Danmark                    5-6 % 
Erhverv (SME)      ca. 11 % 
Privat           5-6 % 

* En aktionær (Silchester International Investors LLP) ejer mere end 10%  

C- / Baa / P-2 

Markedsposition 



Sydbank: Vi tilpasser os kunderne, er hurtige og lokalt forankrede 



Briefen 
Tankerne bag og baggrunden  



Hvad kan vi gøre for dig? 

Med udgangspunkt i Sydbanks mantra: Hvad kan vi gøre for dig?  
satte vi os en række mål for Sydbank Favorit: 
 
• Vi er en bank for de fleste, men ikke den samme bank for alle 

• Vi er en rådgivningsbank, som har fokus på at give dig god service 

• Vi tager udgangspunkt i dine behov 

• Vi gør det let og enkelt for dig at være kunde i Sydbank 

• Vi belønner dig efter, hvor meget af din økonomi du har samlet hos os 

• Vi belønner dig også for din loyalitet 

 



Store udfordringer 

Betingelserne for bankforretninger med privatkunder er under forandring   
 • Overkapaciteten i sektoren øges 
• Kampen om de gode privatkunder 

intensiveres 
 

• Behovet for murstensbanken mindskes 
• Krav til rentabilitet øges 
• Nye bankkoncepter anes i horisonten 

 



 
Rekruttering af én ny kunde er  
7 gange dyrere  
end fastholdelse af én eksisterende 
Customer experience Report. Why service matters, 2014 



Godt bankmandskab sat i system 

Kundens fordele og services skal afgøres af:  
 
1. Om kunderne har deres daglige økonomi i Sydbank 
2. Forretningsomfanget generelt 
3. Aftag af rådgivningstunge produkter 

 

Målsætningen er, at kunderne belønnes, og bankens indtjening  
optimeres via et positivt og kundeorienteret fordelsprogram. 



Processen 
Customer Engagament™ 



Customer Engagement Proces™ 
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Concept Architect™ 

Creative & Strategic 
Development 

4 måneder 2 måneder 

 
Produc-
tion and 

test 

Go live 
 

Development 

5 måneder 



89,7% siger, at deres  
medlemskab af en kundeklub har  
en meget stor eller stor betydning  
for deres valg af brand. 
StroedeRalton Kundeklubber, 2013 



Tendens i dansk privatøkonomi: Bør banker satse på søndagsåbent? 



Hvad skal vi konkurrere på? 

Fire ud af fem banker vurderer 
relationen mellem kunde og 
rådgiver som det vigtigste 
konkurrenceparameter. 
 
Så der er vi heller ikke alene. 

Konkurrence og forbrugerstyrelsen, 2012 



Valgfrihed vinder frem 



 

Serviet-testen  



Ideation session med de vigtigste stakeholders  

>100 
forslag 

Tilgængelighed Fast-track 

Noget-for-noget Besparelser 

Indledende  
kategorisering af ideer 



Gratis Visakort 
Gratis MasterCard Classic 
Gratis MasterCard Gold 
Rabat på MasterCard Platinum 
Personlig rådgiver 
Alm. service i filial, på web og mobil 
i alm. åbningstid 
Selvbetjening døgnet rundt 
Rådgivning på web, chat, telefon o. lign. 
Gratis pensionsrådgivning 
Gratis investeringsrådgivning 
Gratis hævning i pengeautomater 
Gratis budgetlægning 
Gratis analyser og anbefalinger 
Gratis valutaveksling 
Gratis boksleje og depotgebyr 
Gratis samlekuvert 
Attraktive renter på lån 
Rabat på forsikring 
Rabat på bolig- og prioritetslån 
Rabat på bilforsikring 
Rabat på billån 
Underskrive aftaler digital 
Bedre rentespænd (laveste satser) 
Hotline facilitet 
 
 
 
 

Reducerede 

Analyserede 

Udvalgte 
Personlig rådgiver 
Anciennitetsbelønning med rabatter på gebyrer, 
stiftelsesudgifter og øvrige omkostninger 
Gratis valutaveksling 
Rabat på bil- og indboforsikring 
Få specialistrådgivning af fx byggesagkyndig, 
revisor eller advokat 
Gratis MasterCard 
Stop alle dine afdrag og betalinger på lån i én md. 
om året 
Sydbank svarer på max 1 time ved spørgsmål 
omkring finansiering af fx bil eller bolig 
Gratis analyser og anbefalinger 
Rabat på MasterCard Gold  
Rabat på MasterCard Platinium 

Kontoforhold 
Betalingskort 
Service i filial, web og pr. telefon indenfor alm. 
åbningstid 
Få dine kontoudskrifter digitalt i Netboks 
Underskrive aftaler digital 
Intet abonnement 
Rentespænd (højeste interval) 
Bedre rentespænd (middel satser) 
Bedre rabatmuligheder 
Rabat på billån (etabler. gebyr) 
Personlig rådgiver 
Bedre rentespænd (lave satser) 
Bedre rabatmuligheder 
Bedre rentespænd (laveste satser) 
Bedste rabatmuligheder 
Fuld service- og produktpalette 
Rådgivning på web, chat, telefon o. lign. 
Evt. intet abonnement for kontoforhold 
Hotline facilitet 
Personlig rådgiver 
Udvidet åbningstid 
Mulighed for rabatter 
Gratis indbetaling via ATM og i kasse 
Gratis MasterCard Classic 
Rabat på bilforsikring 
Mulighed for budgetlægning i filial (mod gebyr) 
Rabat på MasterCard Gold 
Samlekuvert gratis 
Gratis Visa Dankort 
Gratis MasterCard Gold 
Gratis hævning i fremmed ATM 
Gratis valutaveksling 
Rabat på MasterCard Platinum 
Gratis boksleje 
Gratis depotgebyr 
Adgang til kompetente rådgivere hvis du skal til 
at købe nyt og skal have finansiering i Sydbank 
Gratis analyser og anbefalinger 
Rabat på forsikring 
Rabat på boliglån (etabler. gebyr) 
Rabat på forsikring 
Gratis pensionsrådgivning 
Gratis investeringsanbefaling 
Gratis investeringsrådgivning 
Rabat på Prioritetslån (etabler. gebyr) 
 
 

Gratis visa kort 
Gratis MasterCard Classic 
Gratis MasterCard Gold 
Rabat på MasterCard Platinum 
Personlig rådgiver 
Alm. service i filial, på web og mobil 
i alm. åbningstid 
Selvbetjening døgnet rundt 
Rådgivning på web, chat, telefon o. lign. 
Gratis pensionsrådgivning 
Gratis investeringsrådgivning 
Gratis hævning i pengeautomater 
Gratis budgetlægning 
Gratis analyser og anbefalinger 
Gratis valutaveksling 
Gratis boksleje og depotgebyr 
Gratis samlekuvert 
Attraktive renter på lån 
Rabat på forsikring 
Rabat på bolig- og prioritetslån 
Rabat på bilforsikring 
Rabat på billån 
 

Udvikling af fordele til Sydbank Favorit 

Endelige 
Loyalitetsrabat 
Personlig rådgivning alle ugens dage 
Særlige renter 
Rabat på dine forsikringer 
______________________________________ 
 
Rabat på Visa/Dankort 
Rabat på MasterCard 
Gratis valutaveksling 
Fri hævning i alle pengeautomater 
Spær alt-i-en-fart 
Sydbank Frikort® 
Investeringsrådgivning alle ugens dage 8-20 
Gratis kortdesign 
Boligpakke med rabatter 
Oplevelser for hele familien 

Oprindelige 



Hovedkonklusioner fra analysen 

Ja tak til at vælge sine egne fordele 

Automatisk tilmelding til fordelsprogrammet foretrækkes 

”Top 10 fordelene” udfylder 97% af alle respondenters førstevalg  

De ”rigtige” fordele kan få kunderne til at samle deres engagement i én bank 

Silver bullet: Loyalitetsrabat imødekommer over halvdelen af alle 
respondenters førstevalg 

 

 



Loyalitetsrabat -  vores silver bullet! 

• Kunderne vil gerne belønnes. 
 

• Forsikringsselskaberne har tidligere 
haft patentet på denne form for rabat 
baseret på kundeloyalitet. 
 

• Efter personlig rådgivning vægtes 
denne fordel højest. 

26%  
ville tilmelde sig, 
hvis kun denne 

ene fordel var med 



Det får du altid som kunde i Sydbank 



Det kan du vælge mellem i Sydbank Favorit 



Omnichannel 
Kunderne forventer en sømløs oplevelse 



Målsætningen var omnichannel 

Mobil 

Website 

E-mail 

Sociale 
medier 

Digitale 
annoncer 

Traditionel 
reklame 

Rådgivning 

Banken Website 

Mobil 

Kunden er i centrum og kan 
interagere med Favorit på tværs af: 
 
• Website 
• Mobil 
• E-mail 
• Netbanken 
• Rådgivning i banken 
• Digitale annoncer 
• Traditionel reklame 

Kunderne 

Houlind, Hvis det handler om mig, så køber jeg (2015). 



Alle kunderejser og udfald blev beskrevet 

• Første besøg 
• Genbesøg 
• Singler 
• Par ”uden papir” 
• Husstande med papir 
• Husstande med og uden større 

børn 
• Private Banking 
• Etc. etc. 



Inden vi kom dertil, var vi på en længere rejse 

Komplet mapping af alle: 
  
• Touch points og 

kommunikationer 
• Data-specifikationer 
• Behov ift. fordelsaktivering 

Mere end  
60 siders  

flowbeskrivelser 



Og en komplet klikbar prototype blev udviklet 



Målet: Data flyder frit mellem primærkanalerne 
 

Data 

Data 

D
ata D

at
a 

Personalisereret  
website 

Triggerbaserede og 
dynamisk flettede 

DM og e-mail 

Rådgiverportal 
med live data 

Responsiv 
håndtering af 
personaliseret 
website 



Website 
 



Website 

1. Personlig velkomst 



Website 

1. Personlig velkomst 
2. Anmodning om 

husstandstilmelding 

Trine Skriver 

22 februar 1984 



Website 

1. Personlig velkomst 
2. Anmodning om 

hustandstilmelding 
3. Udregning af 

forretningsomfang 
 



Website 

1. Personlig velkomst 
2. Anmodning om 

hustandstilmelding 
3. Udregning af 

forretningsomfang 
4. Valg af fordele 



Website 

1. Personlig velkomst 
2. Anmodning om 

hustandstilmelding 
3. Udregning af 

forretningsomfang 
4. Valg af fordele 
5. Permission 

x 

x 
x 



Website 

1. Personlig velkomst 
2. Anmodning om 

hustandstilmelding 
3. Udregning af 

forretningsomfang 
4. Valg af fordele 
5. Permission 
6. Godkendelse 

Sydbank Favorit 
 
Her er dine valgte fordele med Sydbank Favorit 



Intern forankring 

Intern uddannelse som det første 
 
• 2 dages uddannelsesforløb med 

fokus på "Den rigtige pris", 
"Loyalitet", "Fordele" og 
"Krydssalg”. 

• Alle ledere i organisationen blev 
uddannet i fordelsprogrammet 
med henblik på målinger og 
implementering 

• Daglige videomøder 
Rådgiver-portal 



Personlige og dynamiske e-mails eller breve 



Lancering 
I blå tråd med fokus på familien  



Direct Mail til alle kunder 

• 12 personlige flet pr. brev 
• Udsendt successivt 

startende med en soft 
launch på Fyn 



Og versioneret til 119 forskellige breve 



En introduktionsfilm til programmet 



Filial-materialer 
Brochure 

Plakater 

Visitkort GoCards 
Bannere 

Servietter 



Resultater 
Rejsen for Favorit og de tilknyttede KPI’er 



Fra serviet til kundeprogram 



Indfrielse af primære KPI’er til d.d. 

1/11-15 1/6-15 28/8-15 

Favorit-kunder, som har valgt fordele 100 % 60 % 87 % 

- Heraf tilmeldte via sydbank.dk/favorit 70 % 59 % 53 % 

- Heraf tilmeldte via rådgiver 30 % 41 % 47 % 

Permission på tilmeldte Favorit-kunder 80 % 84 % 80 % 



Fremtiden 
Videreudvikling af programmet 



Favorit i fremtiden 

• TVC og digitalt understøttende materiale (e-mail og 
social), der har til formål at brede Favorit ud samt få de 
sidste kunder engageret i programmet. 
 

• Fastholdelse/bekræftelses-kampagner skal udrulles til 
de eksisterende kunder på tværs af alle kontaktpunkter. 
 

• Fokus på at løfte kundernes Favorit-niveau 
 

• Fordelene skal genbesøges, så der sikres en 
kontinuerlig udvikling og talpasning til markedet 
 



Spørgsmål 
 



Jesper A. Jørgensen 
Client Service Director 
 
Hjaltelin Stahl Direct 
jj@hjaltelinstahl.com 

Charlotte Hvidkjær 
Group Executive Vice President  
 
Sales and Marketing Sydbank 
charlotte.hvidkjaer@sydbank.dk 

Tak for opmærksomheden 
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