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LÄS MER

Redaktionsrådet samlar
kompetensen
Att involvera medarbetare i det löpande
marknadsföringsarbetet är både effektivt och, med
rätt medel, enkelt. Redaktionsrådet hjälper dig
som marknadsförare att få med dig hela
organisationen på Content Marketing-tåget.

LÄS MER

7 sätt att nå media utan att betala  
Medieexponering är en viktig del i B2B-företagets
marknadsföring, där Native Advertising har vuxit
fram som ett alternativ till PR. Men det finns sätt
att få medial uppmärksamhet utan att behöva
betala. Vi ger dig 7 tips om hur du får
journalisterna att skriva för dig, utan kostnad!

3 grundpelare att bygga din
Content Marketing på

Vi ger dig verktygen som gör din B2B-marknadsföring effektiv

En förutsättning för att bli effektiv i sin marknadsföring är att skapa en bra utgångspunkt.
På samma sätt som att vi först ser till att husgrunden är tillräckligt stabil för att bära resten
av bygget, bör vi även ge vår marknadsföring samma förutsättningar att växa. Läs om tre
grundpelare att bygga din Content Marketing på så att den är rustad för hållbar framgång.
Ett annat steg mot att effektivisera marknadsföringen är att involvera fler medarbetare i
arbetet med att planera och producera Content. Med redaktionsrådet får du med dig hela
organisationen på Content Marketing-tåget. Ett mått på effektivitet är vad du kan
åstadkomma med de medel du har att tillgå. Idag har Native Advertising, betalda artiklar,
vuxit fram som ett alternativ till PR. Men hur kostnadseffektivt är det att betala för medialt
material? Vi ger dig sju tips på hur du får journalisternas uppmärksamhet utan att behöva
betala för den!
 
Trevlig läsning i härliga hösttider, önskar
Vännerna på Hägvall & Sjöman
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LÄS MER

Budskapsplattformar, nyhetsbrev och Marketing
Automation-system – verktygen för att lyckas
kommunicera är många. Men vad krävs egentligen
för att nå hela vägen fram? Vi ger dig 3
grundläggande förutsättningar för hållbar
framgång i din Content Marketing.

LÄS MER

Vi vill bli fler!
På Hägvall & Sjöman har vi förmånen att få jobba
tillsammans med många spännande företag som
ständigt växer och utvecklas. Nu behöver även vi
förstärkning i vårt team! Vi letar efter dig som
brinner för affärsdrivande B2B-marknadsföring! Är
du den vi söker, eller känner du någon som skulle
passa perfekt för rollen?

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

Kommande event

För dig som vill hämta ny inspiration för din B2B-marknadsföring är möjligheterna många
med en mängd events att besöka hösten. Den 17 november anordnar Inspectum

Multikanalstrategidagen, ett event om digitala och analoga marknadsstrategier i symbios.
Där presenterar vi tillsammans med Litium nya insikter kring hur fler B2B-företag satsar på

e-handel. Hoppas vi ses där!
 

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=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTRKcmlRdGIyMGFMbTk3Ykh5NDBrVlN2cGhZR0pNbXFZdmhmWGsxRkxCV2cxVU8xUTE1MVNyQ0F3Q0RrUTJrdE5LKzhwZ1BJemJUVzVJeFRNaGF3Qkg1OHYzQTRSVUQ4RW5jNUMxelo2UytqbVozU3RpajNpdmNteVk1NEo2d0ZwSWNyYiszQU5KY2NQeHZxcFdDdGdjUmk5MGhqZVhUSGc9
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTRKcmlRdGIyMGFMbTk3Ykh5NDBrVlN2cGhZR0pNbXFZdmhmWGsxRkxCV2cxTGIrdjdVSmZtamlyNWNMcDRoWmRkanA4MjNBPT0=
mailto:hej@hagvallsjoman.s
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTRKcmlRdGIyMGFMbTk3Ykh5NDBrVlN2cGhZR0pNbXFaNW9IRzVDOWxyajdSU3UzNFJyM0ZNdUVaWFM1bHZqeldpczI2N2ZwRHVMeFFENGRKREdCQ3NPNVFIVjZSdldKOWpSZkhBT0RZdUlSSlhhZHM9
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTRKcmlRdGIyMGFMbTk3Ykh5NDBrVlN2cGhZR0pNbXFaNW9IRzVDOWxyajdSU3VQTGJtaEplYkFCL1JHZnJraE8ySTFPU0ZDcUEyeWZyVVd6MA==
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=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTROamE5eXZrZHp3Wkl3Rmt0MVhiczN4OXZRelRoYnY5d205MDR3Qnl4alVpS0VtRy9TYTM1TDcxV2dXRjlkVWl1N2RxdXBmNnVMNXRPUzdmYXV4a0EraEh6TUJEaTBpd1hVMW5iQlFBamV1RkZMWGs5K1JkV2xFL0hmYzViZzk4aWNPU2JVZW03NFJucGpyMEtMODlBOTNZQQ==
http://tracker.leadsius.com/db44a9bc5f/tr?id=VStjQTFRUXZ1YXV3bXRHNFRoN3NRVlQxdEc0dkUyNjNYV2lHdDQwZDFBaythMk5zMEh4MGR2WnNrRnhVSE8vNGtrWXhQbkRHdE03TEV6TVEzR29pRDRndWVPQk1ydk1GeWxtTG9hNWY2QllXek0zTWNjeTRKcmlRdGIyMGFMbTk3Ykh5LzlMY3ZoU3hNTmFvTDR4ZlNmWFN6dXdzYVdtYlpOK1Q1L2czelB5Z1hzZFJtMExwMWhsNjJLbjJ5am5SQlBHMFZaRVlKWWNqZDVtQWwwbFpSMWNkWHpYYk1uTnE0bFFYZUtoSFJOaGYvL1dSSEdEL0ovdVowb3NGSk5RPQ==

