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AT PASSE PÅ HINANDEN

internt & eksternt
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To: HenrikLarsen@Callme.dk; 
Sent: 18-03-2012 11:30:51
Subject: flot

Hej Henrik
   Lige en kort bemærkning
  Det er den bedste reklame i lang tid.. siden danske bank havde deres for nogle år 

siden..
  

Det er et rigtigt og vigtigt budskab i formidler igennem jeres reklame... .. At tale 
ordentligt til hinanden...
  Et budskab fra jer og som jeres er aldrig spilt og forgæves..  på den ene eller den 
anden måde..
 

Håber virkelig at andre reklamer vil følge same røde  tråd / linie... 
 

Vi her i Danmark er blevet et uhøfligt og egoistisk folkefærd som giver sig 
udtryk i mange forskellige siuationer og tidspunkter..
 

Jeg vil bare sige tak...... håber der er andre der vil følge trop... Men det 
kræver meget... vi skal helt tilbage til vores rødder hvorend de så er med hensyn 
til høflighed, hensynfuldhed og omsorg for hinanden..
 

Venlige tanker
Pia Annette
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Vi drømmer om at være med til at skabe en bedre verden.
Vi er et mobilselskab med holdning og karaktér, og vi tør 
at forholde os til den verden, vi er en del af

Vi lever af at forbinde mennesker via ord.
Ord er magiske – de kan skabe, og de kan ødelægge. Kort 
sagt:  ord har konsekvenser. Derfor følger vi, at vi har et 
ansvar for at udfordre os selv og vores kunder i jagten på 
at tale ordentligt.
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Tak til Bønne og Ann.

• Seertal: 8357 kunder 
• I gn. så folk med i 14 min. 

04-06-12

- Leveregel #3
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Fokus på at bygge en stærk 
tillidsrelation til vores kunder

Tillid skaber loyalitets adfærd:

 Positive samtaler
 Anbefaler
 Deltager aktivt 
 Konstruktiv feedback
 Købe flere produkter





• Jeanette Geerthsen, 
kredsformand for Alle Dyrs Ret i 
Jylland

• Hun har i de sidst 20 år brugt al 
sin fritid og alle sine midler til 
dyrene. 

• I Call me elsker vi ildsjæle som 
Jeanette

• Bitten talte med hende og vi 
besluttede at give hende en 
begejstrings gave
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- Begejstrings initiativer



2007 2008 2009 2010 2011
Call me 64,9 71,0 75,2
TDC 67,9 63,6 67,9 69,3 67,8
Telenor 72,5 70,9 71,9 69,3 70,0
Telia 69,2 67,8 67,7 68,6 66,2
Telmore 80,4 81,3 80,5 79,3 80,9
Øvrige 70,3 72,4 75,9 74,5 73,3

Branchen 70,8 69,4 71,5 71,2 70,4
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