Plan og informasjonspakke:
Håndtering av og informasjon til abonnentene
Prosjekt Lørdag
Innhold:
 Mål
 Målgrupper
 Taktikk
 Budskap
 Q&A (oppdateres løpende)

01.11.2016

Mål
Unngå frustrasjon og oppsigelser av avisene gjennom å skape forståelse og sikre mest
mulig kunnskap om lørdagsordningen i forkant, underveis og etter. Følg opp mer
forsterkning
Målgrupper
 Alle landets avisabonnenter som blir negativt berørt av omleggingen på lørdag.
 Vurdere også de som får avisen tidligere enn før fordi den nå kommer med bud og
ikke med posten. Mulighet for å få ut positiv informasjon til noen.
 De som flytter avisen i helgene.
 Alle som tidligere har fått avisen med Posten og som nå får den med Kvikkas

Taktikk










Utvikle felles budskap om situasjonen for å unngå sprikende forklaringer
Informer de som er berørt
Ha felles holdning og handling knyttet til kompensasjon
o Kommuniser kompensasjon proaktivt i informasjonen til kunden
Vise til nettjenester (e-avis og nettutgaven)
Informasjon ut i forkant gjennom etablerte kanaler – epost, Min side, SMS, brev
o Bruk sjefredaktør som avsender
Forsterk informasjonen gjennom ny melding på morgenen lørdag 5.
Ved behov følg opp med ny melding uka etter
Være åpen om situasjonen
o Ikke love noe en ikke kan holde
o Ring de mest kritiske kundene
God tilgjengelighet på kundeservice/kundesenter lørdag 5., søndag 6. og mandag
7. , samt de to påfølgende helger og mandager
o Godt bemannet og utvidet åpningstid (08 – 13)

Budskap
Informasjonen går fra avisen til hver enkelt abonnent som er berørt. Ved å bruke
redaktøren som avsende kommer en tettere på. De får ”brev” fra en de kjenner.
Hovedbudskapet knyttet til situasjonen er lik, men konsekvensene for den enkelte
tilpasses. I hovedsak er det to konsekvenser; leveres med avisbud søndag eller leveres
med Posten mandag.
For ikke å komplisere for mye om det er fredagsavisen eller lørdagsavisen det er snakk
om som ikke kommer som normalt på lørdag, har vi valgt å kalle det avisen du normalt
får på lørdag.
Vi har også et budskap til de som ønsker å gå ut med en positiv sak til de som får avisen
tidligere på lørdagen fordi den å kommer med bud og ikke med posten.
I tillegg forbereder vi et mer overordnet budskap til de som flytter avisen for helgen.

Budskapene oversettes til nynorsk. Den enkelte redaktør tilpasser budskapet til sin
form. Eventuell kompensasjon er forskjellig for de enkelte mediehusene. Hvilken løsning
en velger må den enkelte skrive inn i budskapet.

(Scenarie 1: Distribusjon mandag)
Kjære xxxxx-leser (er det mulig å legg inn navn, eller blir det for omfattende?)
Jeg skriver til deg fordi vi fra og med førstkommende lørdag dessverre ikke har mulighet
til å levere deg papiravisen du normalt får på lørdager. Dette er fordi Posten har sluttet å
bære ut post og aviser på lørdager, og den nye aktøren, Kvikkas AS, som fra staten har
fått oppdraget med å ta over lørdagsombæring av avisene, dekker ikke din adresse.
Vi har forsøkt å finne løsninger gjennom avisbudene, men det lar seg ikke gjøre, og du vil
få avisen med Posten på mandag.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbudet om at hele papiravisa kan leses på
pc/mac - eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår App.
Og så har du selvsagt også tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vårt kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Xxxxx
Sjefredaktør

(Scenarie 2: Får avisen tidligere på dagen)
Kjære xxxxx-leser (er det mulig å legge inn navn, eller blir det for omfattende?)
Jeg skriver til deg for å fortelle at du fra førstkommende lørdag får avisen distribuert
tidligere på dagen enn det du har gjort før. Dette er fordi Posten har sluttet å bære ut
post og aviser på lørdager, og på din adresse er ombæringen overtatt av avisbud. Med
dette får du en rykende fersk avis som du kan nyte sammen med lørdagsfrokosten.
Med vennlig hilsen
Xxxxx
Sjefredaktør

(Scenarie 3:Helge/ferie-flytting)
Kjære xxxxx-leser (er det mulig å legge inn navn, eller blir det for omfattende?)
Jeg skriver til deg fordi det fra og med førstkommende lørdag blir endringer i
utbæringen av lørdagsavisen. Dette kan medføre at vi ikke får mulighet til å levere
avisen til adressen du omadresserer til. Posten har sluttet å bære ut post og aviser på
lørdager, og den nye aktøren som fra staten har fått oppdraget med å ta over
lørdagsombæring av avisene, vet vi ikke helt sikkert om vil dekke din fritidsboligadresse.
Skulle det være slik at du ikke får avisen, beklager vi det på det sterkeste. Vi jobber for å
kartlegge hvordan distribusjonen vil slå ut i hytteområdene, og håper at vi skal kunne
tilby flytting til av også lørdagsavisen til alle våre abonnenter også i fremtiden.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbudet om at hele papiravisa kan lesed på
pc/mac - eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår App.
Og så har du selvsagt også tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vårt kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Xxxxx
Sjefredaktør

(Scenarie 4: Alle som det er ordning for gjennom Kvikkas, men som likevel kan få
avvik)
Kjære xxxxx-leser (er det mulig å legge inn navn, eller blir det for omfattende?)
Jeg skriver til deg fordi det fra og med førstkommende lørdag blir endringer i
utbæringen av lørdagsavisen. Posten har sluttet å bære ut post og aviser på lørdager, og
en ny aktør, Kvikkas AS, har fått oppdraget med å levere avisene på lørdager i
grisgrendte strøk. Siden dette er en stor og omfattende omlegging, kan det bli
forsinkelser i leveringene i en overgangsperiode. Hvis dette skulle skje, er det selvsagt
svært beklagelig. Avisen samarbeide med Kvikkas for at omleggingen skal kunne
gjennomføres så problemfritt som mulig.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbudet om at hele papiravisa kan leses på
pc/mac - eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår App.
Og så har du selvsagt også tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vårt kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Xxxxx
Sjefredaktør

Nynorsk
(Scenarie 1: Distribusjon måndag)
Kjære lesar av xxxxx (er det mogleg å leggje inn namn, eller blir det for omfattande?)
Eg skriv til deg fordi vi frå og med fyrstkomande laurdag diverre ikkje har moglegheit til
å levere deg papiravisa du vanlegvis får på laurdagar. Dette er fordi Posten har slutta
med å bere ut post og aviser på laurdagar, og den nye aktøren som frå staten har fått
oppdraget med å ta over laurdagsombering av avisene, ikkje dekker adressa di.
Vi har freista å finne løysingar same dag gjennom avisboda, men det lèt seg ikkje gjere,
og du vil få avisa med Posten på måndag.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbodet om at heile papiravisa kan lesast på
PC/Mac – eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår app.
Du har sjølvsagt òg tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vår kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med venleg helsing
Xxxxx
Sjefredaktør
(Scenarie 2: Får avisa tidlegare på dagen)
Kjære lesar av xxxxx (er det mogleg å leggje inn namn, eller blir det for omfattande?)
Eg skriv til deg for å fortelje at du frå fyrstkomande laurdag får avisa distribuert
tidlegare på dagen enn du har fått tidlegare. Dette er fordi Posten har slutta å bere ut
post og aviser på laurdagar, og at omberinga på di adresse har blitt overteken av
avisbod. Med dette får du ei rykande fersk avis som du kan nyte saman med
laurdagsfrokosten.
Med venleg helsing
Xxxxx
Sjefredaktør
(Scenarie 3:Helge/ferie-flytting)
Kjære lesar av xxxxx (er det mogleg å leggje inn namn, eller blir det for omfattande?)
Eg skriv til deg fordi det frå og med fyrstkomande laurdag blir endringar i leveringa av
laurdagsavisa. Dette kan medføre at vi ikkje får moglegheit til å levere avisa til adressa
du omadresserer til. Posten har slutta å bere ut post og aviser på laurdagar, og vi veit
ikkje sikkert om den nye aktøren, som frå staten har fått oppdraget med å ta over
laurdagsombering av avisene, vil dekke adressa til fritidsbustaden din.
Skulle det vere slik at du ikkje får avisa, beklagar vi det på det sterkaste. Vi jobbar for å
kartlegge korleis distribusjonen vil slå ut i hytteområda, og håpar at vi skal kunne tilby
laurdagsavisa til alle våre abonnentar også i framtida.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbodet om at heile papiravisa kan lesast på
PC/Mac – eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår app.
Du har sjølvsagt òg tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vår kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med venleg helsing
Xxxxx
Sjefredaktør

(Scenarie 4: Alle som det er ordning for gjennom Kvikkas, men som likevel kan få
avvik)
Kjære lesar av xxxxx (er det mogleg å leggje inn namn, eller blir det for omfattande?)
Eg skriv til deg fordi det frå og med fyrstkomande laurdag blir endringar i utberinga av
laurdagsavisa. Posten har slutta å bere ut post og aviser på laurdagar, og ein ny aktør,
Kvikkas AS, har fått oppdraget med å bere ut avisene på laurdagar i grisgrendte strok.
Sidan dette er ei stor og omfattande omlegging, kan det bli forseinkingar i leveringane i
ei overgangsperiode. Viss dette skulle skje er det sjølvsagt svært beklageleg. Avisa
samarbeidar med Kvikkas for at omlegginga skal kunne gjennomførast så problemfritt
som mogleg.
Med denne situasjonen er vi glade for å ha tilbodet om at heile papiravisa kan lesast på
PC/Mac, eller på nettbrett og mobil ved å laste ned vår app.
Så har du sjølvsagt òg tilgang på www.xxxxxx.no.
Kontakt vår kundeservice på xxxx om du har spørsmål.
Med venleg helsing
Xxxxx
Sjefredaktør

Q&A
Oppdateres løpende når nye problemstillinger dukker opp. Meld inn.
Q: Hvorfor fikk jeg ikke avisen i dag?
A:1: (til de som faller helt utenfor) Norge har fått en ny postlov som innebærer at Posten
ikke lenger leverer ut post og aviser på lørdager. Størsteparten av våre aviser går ut med
bud, men der vi ikke har egne avisbud, bruker vi Posten for å få avisene ut til
abonnentene våre. Staten har gitt oppdraget med ombæring på lørdager til en ny aktør,
Kvikkas AS. Men deres tjeneste er ikke den samme som Posten og de dekker ikke alle
adressene.
Din adresse er dessverre ikke dekket verken med den nye budselskapet eller med
avisbudene, og du vil få avisen med Posten på mandag. Vi beklager denne situasjonen, vi
har jobbet hardt for å finne en løsning til alle, men noen adresser greier vi ikke å finne
løsning for.
Du har selvsagt tilgang på hele papiravisen på nett og webutgaven av avisen din. Disse
kan du laste ned som app på xxxx+ eller xxxxx.no
Hvis du nå ser at du ikke ønsker å motta lørdagsvisen siden den kommer først på
mandag, så gi oss beskjed om det.
A:2: (til de som skal ha den, men ikke har fått den i dag) Beklager at du ikke har fått
avisen din. Dette har sammenheng med at distribusjonen av lørdagsaviser er endret fra
1. november. Norge har fått en ny postlov som innebærer at Posten ikke lenger leverer
ut post og aviser på lørdager. Et nytt selskap har tatt over Postens lørdagsutkjøring, og
vi har vært forberedt på visse innkjøringsproblemer med en så omfattende omlegging
som dette innebære. Vi vil finne ut hva som har skjedd, og jobbe for at dette er rettet
opp til neste lørdag. Håper du kan ha glede av nettutgaven som du har tilgang på
gjennom ditt abonnement. Her finner du hele papirutgaven og nettutgaven.
A:3: Det er blitt en ny ordning for lørdagsleveringen av avisen. Og det kan være at du får
avisen din senere i dag. Kvikkas AS, som har tatt over for Posten på lørdager, har i sin
rammeavtale med staten at de skal leverer innen kl 17.00. Hvis du ikke har fått avisen
innen kl 17.00. Må du ringe oss i morgen og gi beskjed.
Q:1b Hvis jeg ikke får avisen før på kvelden vil jeg si den opp. Hvordan gjøre jeg
det?
A: 1b: (Dette vet dere på kundesentrene best. Bruk standard svar her)
Q: Hvis jeg velger å si fra meg lørdagsutgaven, hvor mye billigere blir
abonnementet mitt da? (Svaret her må tilpasses det enkelte avisenes løsninger)
A: Vi kan dessverre ikke gjøre noe med prisen om du velger å si fra deg lørdagsavisen.
Dette har sammenheng med at vi har lik pris til alle abonnenter uansett hvor de bor. Det
koster mer å få ut en avis til en som bor utenfor våre budruter. Denne utgiften utligner vi
mot alle våre abonnenter. I alle papirabonnement ligger tilgang til hele papiravisen på
nett og som nettutgave. Dermed er innholdet sikret til alle.
Q: Ikke alle har tilgang på nett, min mor leser kun papiravisen, hvordan løser dere
dette?

A: Det er riktig at det er noe som ikke har nett, og for disse har vi dessverre ikke noe
annet tilbud enn at de får avisen på mandag.
Q: Dere har greid å få avisen ut til meg med Posten på lørdager tidligere, hvorfor
greier dere ikke å få den ut med en nye løsningen?
A: Posten dekker 100 prosent av adressene i Norge, og fyller derfor ut alle de adressene
som avisenes egen avisbud ikke når ut til. Den nye aktøren har ikke samme
fleksibiliteten siden de har fått i oppdrag fra departementet å dekke et avgrenset
område. Med dette blir abonnenter som faller mellom avisbudenes dekningsområde og
den nye budtjeneste, Kvikkas, sitt område.
Q: Hvorfor har dere ikke informert meg om den nye ordningen?
A: Vi har sendt ut informasjon til alle våre abonnenter som blir berørt av dette tidligere i
uka, og beklager hvis ikke informasjonene har nådd frem til deg. Jeg skal finne ut hva
som har skjedd.
Q: Jeg bor midt i en storby og abonnerer på xx, hvorfor greier ikke xxx å få avisen
ut til meg på lørdag?
A: Fra første november er distribusjonen av aviser på lørdager endret. Du har fått avisen
din med Posten. Posten leverer ikke på lørdager, og en ny aktør er satt inn. De har ikke
tjeneste i ditt område, og da får vi dessverre ikke ut avisen til deg på lørdag. Du vil få den
med Posten på mandag.
Du har selvsagt tilgang på hele papiravisen på nett og webutgaven av avisen din. Disse
finner du på som eks. Aftenposten+ og Aftenposten.no.
Q: Jeg abonnerer på en stor regionavis, men bor ikke midt i byen, er det mulig at
dere faktisk ikke greier å få avisen frem til meg på dagen?
A: Ja, dessverre så lar det seg ikke gjøre etter at Posten har sluttet med ombæring på
lørdager. Staten har gitt oppdraget til budselskapet Kvikkas som ikke dekker det
området som du bor i. Og våre avisbud har ikke mulighet til å gå så langt på sin rute at
de dekker det området du bor i.
Q: Så da betyr det at kundene deres i utkanten ikke er viktig?
A: For oss er alle kunder er like viktig. Men vi har dessverre ikke lenger tilgang til den
tjenesten på lørdager som gjør at vi får ut avisen til samtlige av våre abonnenter utenfor
avisbudenes dekningsområde. Posten dekker aller husstander i hele landet. Det gjør ikke
den tjenesten som staten nå har bestemt at vi skal ha. Dette beklager vi, og vi har jobbet
på spreng for å finne løsninger for hvordan vi kan nå ut til så mange som mulig selv med
en begrenset tjeneste.
Q: Hva skjer med midlertid flytting, vil dere kunne levere avisen min på hytta
fremover?
A: I ukedagene er det ikke noen endring. Når det gjelder fritidsbolig og midlertidig
flytting avhenger dette hvorvidt det nye budselskapet dekker området der du har hytte.
Hvis ide ikke gjør det, kan vi dessverre ikke levere lørdagsavisen din før med Posten på
mandag.
Q: Hva gjør dere for å forbedre situasjonen?

A: Vi er i tett dialog med distributørene for å se hvilke muligheter som finnes for å få nå
ut til flere. Men vi vet at med denne løsningen som nå foreligger vil det være noen vi ikke
når frem til.
Q: Hvorfor får naboen avisen og ikke vi?
A: Din adresse faller dessverre akkurat utenfor der den nye distributøren leverer.
Posten dekker aller husstander i hele landet. Det gjør ikke den tjenesten som staten nå
har bestemt at vi skal ha. Dette beklager vi, og vi har jobbet på spreng for å finne
løsninger for hvordan vi kan nå ut til så mange som mulig selv med en begrenset
tjeneste.

