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RELATIONER - VARUMÄRKEN - AFFÄRER

LÄS MER

Content Marketing – Bygg din
berättelse som i Hollywood
Det finns många likheter mellan skådespelaryrket
och vår roll som marknadsförare. Vi vill alla nå
fram till vår publik och få vår målgrupp att knyta an
till det vi har att säga. Det medel vi har till vårt
förfogande är den berättelse vi berättar. Så hur
skapar vi en berättelse som inspirerar och
engagerar?

LÄS MER

Content + Marketing = mer vind i
affärsseglen
Content Marketing handlar inte bara om att vara
relevant. Vi måste som marknadsförare också
alltid komma ihåg vårt uppdrag: att bidra till fler,
bättre affärer och ett starkare varumärke. Om vi
inte kopplar relevansen till affärsvärdet för vårt
företag tappar vi bort halva idén med att det är
Content + Marketing vi arbetar med. 

Vi välkomnar Schneider Electric
som ny kund
Schneider Electric, global specialist inom
energihantering och automation, tar hjälp av
Hägvall & Sjöman för att utveckla sin
marknadsföring. I ett första steg har vi genomfört
en företagsanpassad utbildning om Content

Sätt scenen för dina marknadsföringsbudskap

Affärsdrivande marknadsföring är idag viktigare än någonsin. Med ett metodiskt,
konsekvent och målinriktat arbete sätter du scenen för en marknadsföring som knyter din
publik närmare. I månadens inspirationsbrev läser du om hur du kan bli en bättre
marknadsförare genom att bygga budskap med klassisk dramaturgi. Du får även tre
konkreta råd om hur du får din marknadsföring att bidra till fler affärer.
 
Vi önskar dig en riktigt Trevlig Midsommar, 
Vännerna på Hägvall & Sjöman
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Marketing. Hör gärna av dig om du vill veta mer
om våra utbildningar!

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

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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