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LÄS MER

Reduce, Reuse, Recycle för hållbar
Content Marketing
Hur hållbart är ditt Content Marketing-arbete?
Genom att fokusera våra satsningar, återanvända
det content vi tar fram och återvinna vår berättelse
lägger vi grunden för ett hållbart content-arbete
som blir en långsiktig investering, inte en kostnad.

LÄS MER

Egen undersökning – en guldgruva
för din content marketing
Att genomföra en egen undersökning är kanske
inte det första du gör i ditt content marketing-
arbete. Det tar tid och kräver en hel del
engagemang och planering. För att inte tala om
sammanställningen och analysen. Men hittar du
rätt frågeställning att bygga undersökningen på är
mödan väl värd.

10 sätt att låta dina kunder tala för
dig i B2B-marknadsföringen
B2B-bloggen fyller fem år i år. Flera av de första
posterna är bland våra våra mest lästa inlägg. I ett

Jobba contentsmart, återvinn och maximera

Just nu går de flesta marknads- och säljavdelningar på högvarv. Det är mycket som ska
hinna landa innan den välförtjänta ledigheten är här. För att du ska få ut så mycket som
möjligt av din sommar tipsar vi om hur du kan jobba smartare med din Content Marketing.
Genom att återbruka, återvinna och fokusera arbetet maximerar du effekten av dina
insatser. Vi har också grävt i våra egna gömmor och återvinner ett av de populäraste
inläggen på B2B-bloggen - som för övrigt firar 5-årsjubileum i år! Det handlar om hur du
drar nytta av dina kunder i din marknadsföring. Lika aktuellt då som nu. För dig som redan
nu vill ha ny inspiration inför hösten tipsar vi om hur en egen marknadsstudie kan ge ny
inspiration och bli en riktig guldgruva för din content marketing!  
 
Soliga sommarhälsningar från
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av dem tipsar vi om hur du på bästa sätt kan
använda dig av referenser och kund-case i din
marknadsföring. Ett ämne som är precis lika
aktuellt nu som då!

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.sjoman@live.com. 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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