
”Tættere på kunderne” 

Kollektivtrafikkonferanse 

                 Oslo, den 22. november 2012 

 

Af  
Hans Christian Bonde, Direktør 

                  



• Etableret 1. januar 2007 

• Fælleskommunalt trafikselskab 

• Sydtrafik betjener kommunale og 
regionale ruter i Syd- og Sønderjylland 

• Sydtrafik planlægger, koordinerer og 
leverer kollektiv trafik efter de rammer 
kommuner og regionen sætter op 

• 450 busser og 2 togsæt på Vestbanen 

• Flextrafik 

• 25 millioner passagerer om året 

Kort om Sydtrafik 



Sydtrafiks organisation 

Kommuner 

Sydtrafiks 
Repræsentantskab 

Region 
Syddanmark 

Sydtrafiks 
bestyrelse 

Sydtrafiks 
direktør: 

H.C. Bonde 

HR, IT og Økonomi 
 

Planlægning og 
rådgivning 
 

Flextrafik Kvalitet og 
Kundeservice 



• Omlægning af det regionale rutenet 
med konsekvenser for det lokale 
rutenet 

• Omlægning af billetteringssystem fra 
papir/pap til elektronisk billettering 

Udfordringer 

Det betyder væsentlige ændringer for 
vores kunder, da vi rammer dem med 
noget nyt og anderledes. 

 

….hvordan skal det kommunikeres ? 

http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=1976&M=MediaDB&PID=2921&MediaID=431


KAMPAGNEN:  

”Tættere på kunderne” 

Kampagnens formål:  
Styrke relationen til vores kunder –  

ved at indsamle, lytte til og handle  

i overensstemmelse med kundernes behov 
 

Vores løsning:  

 Interaktiv kontakt med borgerne, f.eks. i 
forbindelse med rute- og køreplanlægning 

 Initiativ til og samarbejde med kommunerne  

   om borgerinddragelse og information 

 Opnå en bedre forståelse for kundernes behov  

   og efterspørgsel 

 Proaktiv håndtering af kritik og tvivlsspørgsmål 

 Fokus på ”what’s in it for me” 

 Kundetilfredshedsmålinger foretages som 
minimum hvert andet år 



Fire supplerende kampagner ”tættere på kunderne”:  

 

• Online Borgerportal 

      - november 2011 
 

• Public Relations 
- november 2011 

 

• Direct Mail til udvalgte områder 

      - april 2012 

 

• Introduktion af SMS-billet 

      - marts 2012 

KAMPAGNE ELEMENTER:  

Hvordan håndterede  
vi udfordringerne? 

Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 



KAMPAGNE 1:  

Online Borgerportal 

Formål:  

At give alle borgere, interessenter, 
passagerer osv. mulighed for at komme 
med deres mening, input og ønsker til 
kommende rute- og køreplanlægning 

 

Medie: 

Online Borgerportal, sydtrafik.dk, 
webbannere, hængeskilte i busser 
 

Budskab:  

”Sæt dit aftryk på de nye køreplaner” 

”Giv os din mening så er du sød…” 

Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder  Introduktion 

af SMS-billet 



Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 

KAMPAGNE 1:  

Online Borgerportal 

Eksempel på tidlinje i høringsfasen for rute- og køreplanlægning 

Frist for 
indmeldinger 
til december 
(lokal og 
regional 
busser) 

Frist for 
indmelding til 
Vognmænd 

Frist for 
indmeldinger 
til juni 
(lokal-, 
regional- og 
bybusser 

Borgerportal 
online 

Frist for 
aflevering til 
Vognmænd 

Køreplan 
skift lokal-, 
regional og 
bybusser  

Juni  
2011 

September 
2011 

December 
2011 

November 2011-
Januar 2012 

Marts 
 2011 

30. juni 
 2012 



Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 

KAMPAGNE 1 - ELEMENTER:  

Online Borgerportal 

Webbanner 

Hængeskilt 



KAMPAGNE 1:  

Online Borgerportal 

Resultat:  

• 2.329 kommentarer og idéer fra 
kunderne 
 

• Sydtrafik fik en værdifuld 
forståelse for kundernes behov 
og efterspørgsel 
 

• Heraf nogle hidtil ukendte for 
Sydtrafik 
 

• En optimeret rute- og 
køreplanlægning 

Online  
Borgerportal 

PR 

Direct Mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 



KAMPAGNE 2:  

Public Relations 

Formål:  

Informere om kommende 
rute- og køreplanændringer – 
både positive og negative ved 
hjælp af redaktionel dækning  

i lokale- og regionale aviser 

 

Medie:  

34 lokale- og regionale 
pressemeddelelser som  

hver især afspejler de  

lokale køreplaner og 
ændringer i busruter 
 

Budskab:  

Information om nye køre-
planer, ruter, og Sydtrafiks 
prioriteringer bag den nye 
køreplanlægning 

 

Online  
Borgerportal 

PR 

Direct Mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 



Online  
Borgerportal 

Introduktion  
af SMS-billet 

Resultat:  

• Stor mediedækning i næsten 
alle lokale- og regionale 
aviser i Sydtrafiks område 
 

• Hvilket resulterede i færre 
opkald til kundeservice 
 

• Dette sammenlignes med 
forgangne år hvor der 
ligeledes blev indført nye 
rute- og køreplanændringer 

 

KAMPAGNE 2 - ELEMENTER:  

Public Relationsions 

PR 

Direct mail til  
udvalgte områder 



Online  
Borgerportal 

Direct mail til  
udvalgte områder Introduktion  

af SMS-billet 

KAMPAGNE 3:  

Direct Mail 

Formål:  

Informere om kommende 
ændringer i lokale busruter og 
dækningen heraf – både 
positive og negative 

 

Medie:  

Direct mail til borgerne i de 
områder der bliver ramt af 
ændringerne 
 

Budskab:  

Ærlig og ligetil information om 
de nye køreplaner, Sydtrafiks 
prioriteringer bag køreplan-
lægningen, samt information 
om alternative ruter 

PR 



SAMLET RESULTAT:  
Eksempel Kongeåruterne  
– Gram, Rødding, Sommersted 



Online 
Borgerportal 

Introduktion 
af SMS-billet 

KAMPAGNE 3 - ELEMENTER:  

Direct Mail 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder 

Webbanner 

Husstandsomdelt 
postkort 



KAMPAGNE 3:  

Direct Mail 

Resultat:  

• Færre frustrerede og 
forvirrede kunder 
 

• En betydelig reduktion af 
kundehenvendelser og klager 
 

• Sammenlignet med tidligere 
år med nye rute- og 
køreplanændringer 

Online 
Borgerportal 

Introduktion 
af SMS-billet PR 

Direct mail til 
udvalgte områder 



SAMLET RESULTAT:  

Eksempel Kongeåruterne – FORÅR 2012 



SAMLET RESULTAT:  

Eksempel Kongeåruterne – EFTERÅR 2012 



SAMLET RESULTAT:  
Eksempel Kongeåruterne – OVERBLIK 2012 



KAMPAGNE 4:  

SMS-billet 

Formål:  

Skabe opmærksomhed omkring den nye 
SMS-billet, og instruerer i hvordan 
billetten købes og anvendes 

 

Medie:  

Outdoor, abribus, hængeskilt i bussen, 
TV-spots, Youtube, gadeevents, 
annoncering, webbanner, særskilt 
hjemmeside og plakater 

 

Dobbelt budskab:  
a) ”Her åbner Sydtrafik billetsalg” 

b) ”Sådan kommer du i gang – Din  
     guide til SMS-billet”  

Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder Introduktion 

af SMS-billet 



Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder Introduktion 

af SMS-billet 

KAMPAGNE 4 - ELEMENTER:  

SMS-billet 

http://www.youtube.com/watch?v=kGuKDugU9BI&context=C439b683ADvjVQa1PpcFO7YUMu9vBuTeiaPaD08PKwXVIHiRcSIzQ


Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder Introduktion 

af SMS-billet 

KAMPAGNE 4 - ELEMENTER:  

SMS-billet 



Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder Introduktion 

af SMS-billet 

KAMPAGNE 4:  

SMS-billet 

Udviklingen for fremtidige billettering 



Online 
Borgerportal 

PR 

Direct mail til 
udvalgte områder Introduktion 

af SMS-billet 

KAMPAGNE 4:  

SMS-billet 

Resultat:  

• Indenfor 40 dage blev der 
solgt 4.300 SMS-billetter 
 

• Salget er støt stigende 

 

• For hovedparten af 
kunderne er fordelene lette 
at gennemskue 
  

• Få opkald fra forvirrede 
kunder 



Hvilke erfaringer har vi 
fået… 

De – vores kunder - har en mening 
 
 Og de er villige til at dele med os 

 

 
Vi lærte en masse ved at lytte 
 
 Ny indsigt i vores kunders behov og efterspørgsel 
 Værdifuld information for planlægningen af ruter 

og køreplaner 
 Opnåelse af bedre kundetilfredshed og optimeret 

planlægning 
 

 
Fortæl dem hvorfor og hvad de skal gøre 
 
 Ærlig og ligetil information om ændringer, 

medfører en bedre kundeoplevelse 
 Også selvom budskabet er delvist negativt 



Budget 

 

Trafikplan fase 2:       
500.000 kr. (Kontaktpris 1,00 kr.)*  

 
Borgerportal:                
51.400 kr. (Kontaktpris 0,10 kr.)* 

 

SMS billet:            
1.260.000 kr. (Kontaktpris 2,52 kr.)*   

 

I alt 1.811.400 kr. 
 
* Forudsætning 500.000 personer  
  (Der er ca. 800.000 indbyggere i  
  Sydtrafiks område)  



Vinderne af 
Nordic Lokal 
Transport 
Marketing 
Award 2012  
 
- og Teamet bag 
kampagnen 
”Tættere på 
kunderne” 



Diplom 



Holdet bag ”Tættere på kunderne”: 
 
Kunde: Sydtrafik  
Direktør: H.C. Bonde 
Marketing: Lotte Odsgaard 
PR: Karen Stoustrup 

 
Bureau: Opening  
Strategi: Henrik Eske 
AD: Jesper Liengaard 
Copy: Hans Kristian Erbs 

Projektleder: Solveig Bjerg 

 

Tak fordi I 
kiggede med 

SYDTRAFIK / BANEGÅRDSPLADSEN 5 / 6600 VEJEN 


