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Agenda

• Tilbageblik til 2007
• Medlemmernes ‘Brugerprofiler’
• Sammenligning med 2007

– A. Jensen

– B. Hansen

• Win-Win situation
– Økonomisk sammenligning





Statistisk fordeling af brugere i foreningen
Baseret på indberetninger fra 25% af medlemmerne fra 4Q05 til1Q06

TV-pakke/ADSL



Grundlag for prissammenligninger (2007)
2 ‘normal’-forbrugere
1. A.Jensen

• Taler ‘Gratis’ hele
døgnet

• Har valgt den lille TV 
pakke fra TDC

• Har Internet på
512/128Kbps

2. B.Hansen
• Taler ‘Gratis’ hele

døgnet
• Har valgt den store 

TV pakke fra TDC
• Har Internet på

2048/128Mbps 

Årlig udgift:
Ca 7.000kr

Årlig udgift:
Ca 10.000kr

Ønsker : 
4 gange så hurtigt
Internet

Ønsker:
5 gange så
hurtigt internet



Grundlag for prissammenligninger (2009)
2 ‘normal’-forbrugere
1. A.Jensen

• Taler ‘Gratis’ hele døgnet
• Har valgt mellem TV 

pakke fra YouSee
• Har YouSee Internet på

4096/128Kbps
2. B.Hansen

• Taler ‘Gratis’ hele døgnet
• Har valgt den store TV 

pakke fra YouSee
• Har Internet på

10/10Mbps 

Årlig udgift:
Ca 8.200kr

Årlig udgift:
Ca 10.800kr

Ønsker : 
Flere kanaler, 
hurtige bredbånd

Ønsker:
HD TV kanaler + 
Video On Demand



A.Jensen vælger DONG Energy (2007)



A.Jensen vælger DONG Energy (2009)



A.Jensen vælger DONG Energy (2007)
krav: 20% tilslutning

• Gravning til hus 3000kr
• Tilslutningsafgift 1495kr 
• Foreningsrabat:   0kr
• Investering 4495kr
• Får 4 x hurtigere internet
• tilbagebetalt på 5,4 år
• Besparelse: -12%
• Pris: 658kr/md



A.Jensen vælger DONG Energy (2009)
krav: 70% tilslutning

• Gravning til hus 3000kr
• Tilslutningsafgift 1495kr 
• Foreningsrabat:    3000kr
• Investering 1495kr
• Får 3 x hurtigere internet 

+ 30 ekstra TV kanaler
• tilbagebetalt på 5,4 år
• Besparelse: -3%
• Pris: 658kr/md



B.Hansen vælger DONG Energy’s campagne



B.Hansen vælger DONG Energy’s (2007)



B.Hansen vælger DONG Energy’s (2009)



B.Hansen vælger DONG Energy (2007)
krav: 20% tilslutning

• Gravning til hus 3000kr
• Tilslutning:             1495kr
• Foreningsrabat 0kr
• Investering 4495kr
• Får 5 x hurtigere internet
• tilbagebetalt på 3,7 år
• Besparelse: -12%
• Pris: 758kr/md



B.Hansen vælger DONG Energy (2009)
krav: 70% tilslutning

• Gravning til hus 3000kr
• Tilslutning:             1495kr
• Foreningsrabat 3000kr
• Investering 1495kr
• Får 3 x hurtigere internet 

+ 23 nye TV kanal incl 5 
HD TV kanaler

• tilbagebetalt på 1 år
• Besparelse: -16%
• Pris: 757kr/md



Hvorfor skifter jeg ikke leverandør?

Økonomiske årsager
• Jeg vil helst ikke selv investere/løbe nogen risiko
• Jeg vil besparelser på kort sigt
• Priserne falder jo hele tiden
• Jeg har firmabetalt bredbånd hos TDC
• Jeg har firmaordning med skattefradrag (hos TDC) 

Andre
• Jeg har altid brugt min nuværende leverandør
• Jeg ved hvad jeg får fra min nuværende leverandør



Hvorfor skal jeg skifte?
Økonomiske årsager

• Oprettelsen er blevet billigere (Før: 4500kr Nu: ~1500kr)
• Der er stadigvæk noget at spare for de fleste ( 3-16%)
• Mit firma vil ikke længere betale for medarbejdernes bredbånd 
• Jeg har firmaordning med skattefradrag ,men leverandørernes priser er 

højere end dagspris, så besparelsen er ringe
• Ny beskatning af firma PC og medarbejder bredbånd på vej 

Andre
• Jeg har altid brugt min nuværende leverandør, men 

– jeg synes service er blevet ringere.
– Jeg kan ikke overskue regningen.
– han laver om på det hele tiden.

• Hvad skal jeg med at den nye teknologi?
– Digital TV og HD TV kræver nye TV apparater 
– HD-TV kræver nyt udstyr fra leverandøren
– HD-TV kræver større båndbredde


