
2017-06-26 Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Nyhetsbrev test 2

file:///C:/Users/Gustav%20Tranback/Dropbox/H%C3%A4gvall%20och%20Sj%C3%B6man%20Public/Kommunikation%20H&S/Gamla%20nyhets… 1/2

 
 

FEBRUARI 2016 
RELATIONER - VARUMÄRKEN - AFFÄRER

LÄS MER

8 tips som ökar effekten av ditt
nästa blogginlägg
Bloggen fortsätter spela en viktig roll för att driva
trafik, generera leads och stärka B2B-företagets
position som kunskapsledare. För att nå igenom
bruset med just din blogg är målmedvetet arbete,
kontinuitet och god planering viktiga ingredienser.
Läs om hur du lägger upp ditt arbete.

SÅ GÖR DU

Marketing Automation - inget
självspelande piano
Har du fått ett Marketing Automation-system i
nyårspresent av huvudkontoret? Eller står du inför
att upphandla en lösning? Då är det dags att kavla
upp armarna och hugga tag i förberedelserna. Vi
hjälper dig skapa en marknadsplan i 6 steg. 

Fem-i-topp på B2B-bloggen 2015
På B2B-bloggen delar vi våra tankar, idéer och
tips om hur du som B2B-marknadsförare kan lyfta

Företagsbloggen - en hörnsten i B2B-marknadsföringen

Temat för månadens inspirationsbrev är bloggen, för många B2B-företag en central del av
marknadsföringen. Vi bjuder på tips om hur du kan utveckla din företagsblogg genom att
skapa struktur, tänka redaktionellt och involvera fler i arbetet. Vi tittar också närmare på
vad som lästes mest på vår egen B2B-blogg under förra året. På vår Fem-i-topp från 2015
hittar du fler tips och idéer om allt från att göra en content-inventering och ta fram
personas till att utveckla samarbetet med sälj. Kanske kan vi också inspirera dig till att
gräva djupare i siffrorna för din egen blogg. Vad läste dina läsare förra året? Vad vill de se
mer av? Vad kan du utveckla och återvinna 2016?
 
Vi tar också en närmare titt på B2B-marknadsföringens senaste trend och slår hål på
myten om det självspelade pianot Marketing Automation.
 
Vårliga hälsningar från
Vännerna på Hägvall & Sjöman
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LÄS MER

din marknadsföring och kommunikation. Nu har vi
samlat 2015 års mest lästa poster i en fem-i
topplista Läs om allt från !rån att göra en content
audit och ta fram personas till hur du aktiverar hela
organisationen i arbetet!

Elskling väljer Hägvall & Sjöman
elskling.se, Sveriges ledande tjänst för jämförelse
och byte av elavtal, tar hjälp av Hägvall & Sjöman
för att marknadsföra sin nylanserade tjänst för
företagsmarknaden. Tillsammans med vår partner,
mediebyrån NoKoBy, hjälper vi Elskling längs hela
kedjan – från marknadsstrategi till taktisk content
marketing och digital annonsering.

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

http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RXYwVGRhcE80ZUl3OUJ4NWtuSFJpckVLL3k0WWxxaDduUUsxQzd5WFhoL29LdTA9
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RXYwVGRhcE80ZUl3OUJ4NWtuSFJpckVLL3k0WWxxaDdsc0NLaDg3YU5XMXY=
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RXYwVGRhcE80ZUl3OUJ4NWtuSFJpckVLL3k0WWxxaDdrTm1FWE9MRFd2MjFzaG1xUXZaQlJBPT0=
mailto:hej@hagvallsjoman.s
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RXYwVGRhcE80ZUl3OUJ3dkNaaVNPN3hFeVduY2ozSFhnNjEwL2lXNklicXM1aHNGMDNmb0pGSVpmY2licUs2bWx5QUkyZjlDRktLYmZZL2thRU4yb3U5djhvUG1DeE09
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RXYwVGRhcE80ZUl3OUJ3dkNaaVNPN3hFeVduY2pOK0txNmFGRDBMSkV5bzdqOWd5N2RWb2cvOHY1WXc2Nk4rUA==
mailto:hej@hagvallsjoman?subject=Ja!%20Jag%20%C3%A4r%20redo%20f%C3%B6r%20nya%20sp%C3%A4nnande%20projekt!
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjh6bXA0T2xJZ2hJM0N3dDFacmd3TlBpMy9XaXNjdGx3ODhhcDVDTFZ2R2Q5YnB1dENFRmJWSTVpWFZlV0hsaDNpekxqSVVhVGFRWUdia1NBTTNoaUorVGhxSmtWUzVzMC9iS3pFR28ydkVYY2N0TG1wOSsvWTlDdldIUm1vOWw0eVR2YzZ3aFJETmVZOUVYTm1KcXl4cGZrcQ==
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxczh4L0FNVkNvVTNpWXVTMmx4ZVJxN0VXeHFkc1VYU3owTm93d29BVVpuV0NtWDFua2ZqRWI3ZHNwRXhBVU1wSSsrN05oakRneXVLMVovbUZIK2JQWUMyYjV3Sjgzb3lTL0o4Rzc3d1UyU2w0RGtvWmpZS0c4eWUrblBWeUdjTE5EWGRHTGIrNHpFVisxQTZwWVkraXFyUEVxVkpGTm1kREpLOUZVSExQTmh5TFFldDJzbFNEcVVwS0lLVjVhUlR2amFUQ2VmelkxcTBVTSsvM1Y5MXdHdUU4UDhvMU9RM3IwZThaMFVrPQ==

