Flyttedialog
Hvert år gjennomføres om lag 700.000 flyttinger i Norge.
For mange selskaper kan dette by
på en utfordring når det kommer til
vedlikehold og kvalitet på kundedata.
Alt fra salg og markedsføring til
kundeservice avhenger av at man
sitter på korrekt informasjon om
eksisterende og potensielle kunder.
Med de rette verktøyene for
vedlikehold av kundedata trenger
ikke flytteglade nordmenn være en
utfordring – det kan tvert imot by på
nye muligheter.
Når vi flytter bryter vi atferdsmønsteret
vårt. Vi flytter til et nytt sted, og da
er det naturlig at vi også vurderer
nye løsninger og leverandører. Ofte
markerer også flyttingen starten på en
ny fase i livet, noe som påvirker hvilke
produkter, tjenester og merkevarer vi
er på utkikk etter.

og når du skal rette deg mot dem.
Bisnodes Flyttedialog er en webløsning
som gir deg tilgang til alle data du
behøver for å spisse ditt budskap
mot potensielle kunder som er i en
flytteprosess.

Gjennom vår webportal får du
tilgang til en kontinuerlig prosess
der Bisnode kan:
• Innhente kundedata

• Kjønn
• Alder
• Bil

• Vaske adresselister

Du kan også spisse ditt
budskap ytterligere ved hjelp av
analysevariabler som:
• Disponibel inntekt (pr. mnd.)

• Finne personer som har flyttet

• Livsfase

inn i ny bolig i løpet av den siste
måneden
• Filtrere disse personene ut i fra dine

kriterier og segmenteringer
• Sende ut kommunikasjon i form av

fysisk og elektronisk DM, SMS og i
sosiale medier (f.eks. Facebook og
Instagram)

Flytteprosessen gir deg et perfekt
vindu for å nå ut til en potensiell kunde,
men det krever at du har de rette
verktøyene for å identifisere hvem du
ønsker å nå ut til, hvor de befinner seg

For mer informasjon,
vennligst kontakt:

Besøk Langkaia 1, 0150 Oslo

Tel +47 22 45 90 00
E-mail ksb.no@bisnode.com

Post Postboks 1419 Vika,
0115 Oslo
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Webløsningen lar deg segmentere
kunder basert på bl.a.:
• Geografi (ned til postnummer)

• Eier kunden bolig eller annen

eiendom?
• Kulturell kapital
• Sannsynlighet for anmerkning

innen 12 måneder
• Impulsscore (grad av impulsivitet)
• Avbetalingsscore (0-100, hvor 100

er meget positiv til å handle på
avbetaling)
• Boligtype
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