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LÄS MER

Våra bästa marknadsföringstips
Lagom till julledigheten har vi samlat våra bästa
tips om B2B-marknadsföring och content
marketing, så att du kan fylla på kunskapsbanken
med inspiration och idéer inför det nya året –
kanske hittar du en ny favorit bland våra?

LÄS MER

Med emailadressen som valuta
Alltfler B2B-företag inser värdet av att erbjuda en
eller flera former av fördjupande content för
nedladdning på den egna webbsiten. Men vad är
egentligen värt att betala för? Vi går igenom
grunderna bakom gated content.

Julklapp som gör skillnad
Alltför många flickor kan inte läsa. Det vill vi vara
med och ändra på! Därför ger vi vår julgåva till

Hur kan ditt företag sprida kunskap?
Hos oss på Hägvall & Sjöman har ordet ”nytt” varit en röd tråd genom hela det gångna
året: nya samarbeten med flera nya kunder och partners, nya medarbetare och nya
lokaler. På köpet har kunskaps- och inspirationsbanken fyllts på till bredden. För dig som
vill ta tillfälle i akt att inspireras och lära nytt under julens ledighet delar vi med oss av våra
bästa tips om B2B-marknadsföring och content marketing. 
 
I egenskap av marknadsförare – och människor – spelar ordet en central roll i allt vi gör.
Dessvärre har många barn i världen inte samma möjlighet att lära sig läsa och skriva som
vi och våra barn har. För att stödja arbetet med att sprida läskunnighet och utbildning ger
vi därför vår julgåva till Plan International Sveriges kampanj för att lära flickor i fattigdom
att läsa och skriva – årets mest självklara julklapp! Var med och bidra till arbetet genom att
bli Planvän.  
 
Trevlig läsning, god jul och ett gott nytt, spännande år önskar
Vännerna på Hägvall & Sjöman
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LÄS MER

Plan International Sveriges kampanj som utbildar
flickor i utsatta länder och för att ge de dem bättre
förutsättningar att ta makten över sina liv.

Hägvall & Sjöman AB 
www.hagvallsjoman.se 
hej@hagvallsjoman.se
 

Affärsdrivande B2B-marknadsföring

På Hägvall & Sjöman brinner vi för att hjälpa företag bygga relationer och varumärken i
det nya marknadsföringslandskapet. Vi är specialister på B2B-marknadsföring. Har

verksamhetskunskapen, den tekniska förståelsen och bred erfarenhet från internationell
marknadsföring och affärsutveckling. Vi erbjuder allt från strategisk rådgivning och

utbildning till praktisk marknadsföring och kommunikation. Varmt välkommen att höra av
dig om du vill utveckla din marknadsföring för mer affärer!

Nyhetsbrevet har skickats till malin@hagvallsjoman.se. Du får det eftersom du är kund, partner eller på annat sätt visat intresse för
vårt företag och erbjudande. Med brevet vill vi hålla dig uppdaterad och inspirerad kring det senaste inom B2B-marknadsföring. Har

du synpunkter på innehållet eller tips på kommande artiklar, hör gärna av dig.
Läs online | Avprenumerera
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