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LÄS MER

Kommunicerar du med företag?
Eller med människor?
För att nå fram med vår kommunikation måste vi
förstå våra kunder, inte bara som företag utan som
verkliga människor med drivkrafter, mål och
utmaningar. När vi visar att vi förstår våra köpares
behov med personliaserad kommunikation ökar
chansen till mer affärer.

LÄS MER

Lär dig sluta skjuta från höften på
Webbdagarna Malmö
Nästa vecka går årets Webbdagarna Malmö av
stapeln, två dagar fyllda av kunskap och
inspiration om kommunikation och digitala kanaler.
Du som besöker eventet: missa inte att lyssna till
Malin Sjöman berätta om hur du kan skapa
målinriktad Content Marketing och slippa skjuta
från höften!

3 råd: Så förankrar du Inbound
Marketing-andan i organisationen
För att lyckas med Content Marketing och nå fram
i bruset av all kommunikation, räcker det inte att
bara marknadsavdelningen vänder på
perspektiven. Vi ger dig tipsen om hur du
engagerar kollegorna och tar var på hela

Involvera kollegorna och kommunicera med dina kunder som människor

Studier visar att företag som kommunicerar med sina potentiella kunder utifrån deras
unika behov, både som organisationer och som individer, kraftigt ökar sina chanser att nå
fram och skapa mer affärer. Den här månaden bjuder vi på råd om hur du förankrar
Inbound Marketing-arbetet i organisationen och får med kollegorna på tåget. Du får också
tips på hur ni tillsammans kan dra nytta av personas för att kartlägga era kunders
drivkrafter, mål och utmaningar och vässa Content Marketing-arbetet.
 
Vi önskar dig en trevlig Kristi Himmelfärdshelg, 
Vännerna på Hägvall & Sjöman
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företagets kunskap i arbetet med att generera
kundinsikter och skapa content som skapar
mervärde.

Hägvall & Sjöman hjälper Litium
vässa sin marknadsföring
Litium Affärskommunikation, Nordens ledande
plattformsleverantör för e-handel, tar hjälp av
Hägvall & Sjöman för att utveckla och förstärka sin
marknadsföring. I ett första steg har vi tillsammans
tagit fram en ny budskapsplattform utifrån insikter
om Litiums kunder och hur de köper e-
handelslösningar.

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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