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Tips och inspiration som lyfter din content marketing till nästa nivå 

Månadens inspirationsbrev har vi fyllt med tips och idéer för dig som vill utveckla din B2B-marknadsföring och lyfta
ditt content marketing-arbete till nästa nivå. Läs om hur du kan jobba smartare genom att återvinna ditt innehåll med
content recycling. Få nya idéer om hur du kan hitta inspiration för att producera nytt relevant content som når fram och
engagerar din målgrupp.

För dig som vill få bättre koll på alla ord och termer inom content marketing har vi skapat guiden Content Marketing ABC.
Och vill du verkligen gå på djupet och få nya verktyg och idéer att omsätta i det dagliga arbetet, varför inte anmäla dig till
nästa tillfälle av vår heldagsutbildning om content marketing för B2B-marknadsförare. Efter två lyckade kurstillfällen
under hösten är vi stolta över den positiva feedback vi fått och jättepeppade inför våren!

Vi önskar dig en skön vår med mycket inspirerande läsning, 
Vännerna på Hägvall & Sjöman

Content recycling: Återvinn ditt innehåll
och jobba smartare
Att arbeta med Content Marketing är roligt, lärorikt och
engagerande. Det är lätt att dras med i den ständiga jakten
på uppslag för att skapa nytt innehåll. Men som vid all
marknadsföring är det konsekvens och repetition som är
vägen till framgång. Att återvinna det material du producerat
tidigare är smart och ökar samtidigt chansen att du når fram
med dina budskap.

Så håller du content-grytan kokande när
inspirationen tryter
Att hitta inspiration för att löpande fylla på med nytt,
inspirerande content är inte alltid så lätt. Och ensam på
marknadsavdelningen kommer du inte långt utan att dra
nytta av all den kunskap som finns runt om i företaget. Där
finns gott om content-frön som väntar på att få gro. För att
bli riktigt relevant i din Content Marketing behöver du
dessutom hitta inspiration utanför organisationen. 

Utbildning: Content Marketing – Vinn nya
kunder genom att hjälpa dem köpa
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LADDA NER

Den 20 maj finns en ny chans att gå den Content
Marketing-utbildning som vi håller för tredje gången i
Wednesday Relations regi. En heldag för dig som vill fylla
på med kunskap och praktiska verktyg för att utveckla
din content marketing. Vi varvar föreläsningar med
gruppövningar och erfarenhetsutbyte - ett upplägg som
uppskattats av tidigare kursdeltagare! Hör gärna av dig om
du har frågor eller läs mer och anmäl direkt. 

Dålig koll på alla nya begrepp? Ladda ner
vår Content Marketing ABC! 
Den nya B2B-marknadsföringen är fylld av nya begrepp och
uttryck. Vissa är nya ord för välkända metoder, andra
speglar nya helt nya verktyg och angreppssätt. För att
hjälpa dig att få en överblick av vad det handlar om har vi
samlat de vanligaste termerna i ett Content Marketing ABC.
Du laddar ner det gratis på länken. 

Vi välkomnar AddQ som ny kund 
AddQ är specialiserade på tjänster och utbildning inom
test, test- och mätsystemutveckling, kvalitetssäkring och
effektivisering inom IT. Bolaget har sedan starten 2006 växt
stadigt och utnämndes 2013 till Gasellföretag. Som ett led i
arbetet med att stärka sin marknadsposition och öka
försäljningen har AddQ nu valt att ta hjälp av Hägvall &
Sjöman. Tillsammans lägger vi AddQs Content Marketing-
strategi med en tydlig målgruppsdefinition
och budskapsplattform. 

Eventkalender
19 MARS – Heldagsutbildning i samarbete med Wednesday Relations: Content Marketing - vinn nya kunder
genom att hjälpa dem köpa. Kursen vänder sig till dig som vill ta del av kunskap, metoder och konkreta verktyg för
att lyckas med ditt Content Marketing-arbete. Från kundinsikt och contentstrategi till löpande redaktionellt arbete. -
FÅTAL PLATSER KVAR! 

20 MAJ – Heldagsutbildning i samarbete med Wednesday Relations: Content Marketing - vinn nya kunder
genom att hjälpa dem köpa. Som ovan.

 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=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbU9qVE1seElZNHBJSnh0aHp0T0piYko4SmZBdVVpVTkvQnU2U2JJYWFZQlJ1VTlQSUVlMHNoNkVLb1lUSGpmYnFHOU5taDZqNzhRYjdJcXpzZzBEeWxuRmNTZlhNZnhVVG5CQlI4M0ZVMzc4dm1wYkpJN3E5TzhxK3U0K0RBY3pJbTM4Mzk2VTVyRzlBb3RRUENjaWE3SldWN2pOeEM2NlZDVko3TG52eXdOK253QWdKQU4zNGx1ejI5M2gvcmlYZnJ2UHlabHg2QlBDYUwvY2IySjBHWjA=
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbU9qVE1seElZNHBJSnh0aHp0T0piYko4SmZBcjVWK2xjeXRXVGpWcTg0MGkzNkowQTJxbEp5a21KZnNMVStoWFNtZFRFWXMvbnNBZkE2djhOWWhHZkI2ci85K3hSdzhVeDB5M2s1VlpwQm9DWVN2
mailto:hej@hagvallsjoman.se
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbU9qVE1seElZNHBJSnh0aHp0T0piYko4SmZBdVVpVTkrWUc2dGRuMTUzZHpKWT0=
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbU9qVE1seElZNHBJSnh0aHp0T0piYko4SmZBcGx6Y1hSbXdjNW1La21QTHJwbkprK2tXYzFnU3pQcHljd2JWRWZpOGxGOXU2NUh3VUJMNFdUcUZ4aVRLTFJMYXQ2REVEWG42Vld1RGpQZVFvaUY0WWhyb2w3VEw0dlNHcDVKNWFqTnVmcGYwY3FNbnFZWVBIQVJ6cXlkQ1ZZaXA4YjNCQzBHZUFvUHh2S0gv
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbU9qVE1seElZNHBJSnh0aHp0T0piYko4SmZBcGx6Y1hSbXdjNW1La21QTHJwbkprK2tXYzFnU3pQcHljd2JWRWZpOGxGOXU2NUh3VUJMNFdUcUZ4aVRLTFJMYXQ2REVEWG42Vld1RGpQZVFvaUY0WWhyb2w3VEw0dlNHcDVKNWFqTnVmcGYwY3FNbnFZWVBIQVJ6cXlkQ1ZZaXA4YjNCQzBHZUFvUHh2S0gv
mailto:hej@hagvallsjoman.se
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlrR2JPdGdNYWtWTU9Tc2prMFpHRjM1eC9hWlVMZlgrWlppSnRsSFU5aVExQjJRWVAxSm5aQmk5RGNrcjBzNlpwZDlBSmZ4dFc2bjFIQnpXMEFiVHNHWldjaFhuN0VTWlJpcjRyT3puMDNuMGRmUmk3TzRCeWZycHlGanBDL3pybFg1R2tZV3dmYTl2NzBxMUR4alNmZ3c1TWc9PQ==
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQ4ZzNsQllyTHozUXk2NVFWWVZHa1d6bHZDSjVIMXpya2RrS1dobzRxNkJDUlhMc014MGdIbkMzZkZ0cjlnaDFNeUhLZVFCVlZZSTgxSG5FTnY1Q2Y1a3gyNFlsRUVoa1FEb25seXpjMDFVbjk1c3JzbEJkcnpzV0N3NFRPTHhFY054TXJrNHhqK1ZpbVQ0M1BQb3BRSlpHaTlnU1ovM01Pa24yWUcxTG1zVDlWTDBpRUtNMkRoYmZxaU5MS3dLYkVFVzFtTVdHV1V4TkNRNHJBSDJEc1d1UTE4ZVZDb09LZ29nSXNF

