Praktiskt
exempel

Affärsutveckling & framgångsrik marknadsföring
genom effektiva arbetssätt

Efter mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling, vet vi på Vitendo vad som krävs för ett effektivt
arbetssätt. Vår process garanterar inte bara stora resultat utan sparar, genom att göra jobbet rätt från början, både tid
och pengar för er organisation.
Här delar vi med oss av ett exempel på hur det kan gå till, ett arbetssätt och en strategi baserad på många års praktiskt
lärande.

Observera att företaget i exemplet är fiktivt, där inga uppgifter hämtats från något
existerande företag och alla fakta som i presentationen rör företaget är helt påhittade för att
illustrera vår arbetsprocess.

Exempel

SUNDA
VANOR
Företaget Sunda Vanor består av två huvudverksamheter, dels tillverkning och försäljning av en egen serie hälsoprodukter, dels en tidningsredaktion som producerar, säljer och distribuerar tidningen Sunda Vanor.

Hälsoprodukter

Tidningen Sunda Vanor

Den egna serien hälsoprodukter består ett antal livsmedelsprodukter och kosttillskott, såsom smoothies,
müsli och granola. Produkterna består av naturliga
råvaror med svenskt ursprung för att främja lokala
leverantörer.

Tidningen Sunda Vanor är ett livsstilsmagasin som
ges ut en gång per månad och fokuserar på Sunda
Vanor ur ett helhetsperspektiv och innefattar allt som
hör till en hållbar livsstil både för den egna hälsan och
välmåendet till hur man bidrar till miljön och klimatet i
stort. Det handlar om allt ifrån goda matvanor, träning
och aktivitet till återbruk och guider för en klimatsmart
vardag.

Produkterna säljs in till återförsäljare genom den egna
säljorganisationen. Exempel på återförsäljare är Hälsokostbutiker och Träningscenter runt om i Sverige.
I dagsläget har företaget cirka 350 återförsäljare och
planer finns för att etablera produkterna på den internationella marknaden.

Tidningen säljs in till butiker genom den egna säljavdelningen, som också bedriver direktförsäljning mot
prenumeranter.
I dagsläget säljs tidningen i lösnummer hos över 4000
butiker i Sverige och delas ut till cirka 300 000 prenumeranter varje månad.

Kommunikationsstrategi
Arbetet med att öka sin synlighet och hitta effektiva arbetssätt för marknadsföring startar
med att identifiera och visualisera företagets styrkor och fördelar i text, bild och på film.
Arbetet bör involvera alla delar av en organisation för att fånga olika delar och kompetenser, där resultatet formar basen i framtagandet av marknadsföringsmaterial och aktiviteter
för att stärka varumärket.

1 Workshops/Paketering
För att kunna identifiera vilka styrkor och områden
som genererar nytta för kunderna, genomförs ett
antal workshops. Olika avdelningar deltar för att
fånga olika synvinklar och täcka in alla aspekter.
Dessa workshops genererar sedan en lista med
företagets olika erbjudanden och strykor, där ett
begränsat antal sedan pekas ut som prioriterade
områden i ett första steg,

Hälsa

Rörelse Återbruk Miljö
Handla hållbart Vardagsmotion
Lokalproducerat Hälsosamma matvanor
Naturliga råvaror HÅLLBAR LIVSSTIL
Endorfiner Återvinn

Klimat

2 Text och produktblad - Kundnytta
De prioriterade områdena beskrivs sedan i text, med feedback
från olika kompetenser hos företaget och från kunder. Texterna
sammanställts sedan i individuella produktblad, ett för varje
område.
Innehållet och nyckelorden i produktbladen formar sedan basen
i olika marknadsföringsaktiviteter och i det marknadsföringsmaterial som tas fram för att säkerställa att man följer en röd tråd
och en tydlighet i all kommunikation av varumärket.

3 Marknadsföringsmaterial och aktiviteter baserade på kundnytta
n Företagsbeskrivning

n Success stories

n Annonsering

n Hemsida

n Broschyrer

n Marknadsföring- och säljstöd

n Aktiviteter i sociala medier

n Företagspresentation

n Säljutbildning och säljmanus

n Filmer - YouTube

4

Sunda Vanor Blogg

Sunda Vanor Blogg

Mikrosite - Hälsosamma matvanor

Mikrosite- Handla hållbart

Mikrosite - Vardagsmotion

Sunda Vanors blogg är en samlingssida för ett antal olika mikrositer – ägda, producerade och administrerade av företaget Sunda Vanor. Varje mikrosite har en egen domän, med ett domännamn som utgår från de olika begreppen som
identifierats som kundnytta, exempelvis hälsosamma matvanor och handla hållbart, där det är viktigt för Sunda Vanor
att hamna högt upp i sökresultat på Google. De olika sidorna innehåller sedan faktabaserade texter om respektive
begrepp, där alla texter också har sökordoptimerats (SEO-skrivits). Tillsammans med domännamnen gör texterna att
sidorna får en bra placering på Google och då de alla länkar till Sunda Vanors huvudsida hamnar även denna högre upp
i sökresultaten och får ett större antal besökare.
Sunda Vanors blogg fyller därför två funktioner. Dels som en inspirationssite för potentiella kunder, men också som ett
strukturerat verktyg för att öka Sunda Vanors synlighet på internet.
Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

FÖRETAGSBESKRIVNING OCH SLOGAN

SUNDA
VANOR

För en hållbar livstil
Sunda vanor visar vägen till en hållbar livsstil för miljön, samhället och inte
minst för dig och din kropp. I vårt livsstilsmagasin tar vi ett helhetsgrepp om
hur vi alla kan leva och påverka både oss själva och vår omvärld genom vad vi
äter, hur vi rör på oss och vad vi konsumerar.
I vår serie av hälsoprodukter erbjuder vi ett brett sortiment av livsmedelsprodukter, alla producerade med hjälp av svenska producenter som främjar en
god hälsa och ett friskare liv. Dessutom går en del av vinsten för varje köp till
att stödja olika miljöprojekt runt om i världen.
Tillsammans bidrar vi till en hållbar värld.

Företagsbeskrivningen summerar Sunda Vanors produkter och de viktigaste egenskaperna som skapar nytta för kunden
utifrån de prioriterade områdena.
För en hållbar livsstil är Sunda Vanors övergripande slogan som täcker in alla aspekter – från hälsosamma matvanor till
träning och konsumtion. Som komplement till Sunda Vanor använder företaget också slogans som Sunda vanor - Hälsa för
livet och Sunda Vanor - Mat För livet, som används specifikt för de olika områdena.
Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

HEMSIDA

På hemsidan presenteras hela sortimentet av hälsoprodukter och livsstilsmagasinet. Kundnyttan utgör
en röd tråd och varje enskilt produktblad utgör en egen sida och finns även nedladdningsbara som
pdf.

Produktbladen med Kundnytta
som sökningsbara texter och
nedladdningsbara PDF-filer.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

SOCIALA MEDIER

Sunda Vanor har konton på Facebook, Instagram och LinkedIn. Innehållet som läggs ut är en blandning av olika typer av
inlägg, från hälsotips filmer och produktlanseringar till enklare tävlingar för att skapa engagemang hos följarna.
Även i dessa kanaler strävar vi efter att förmedla de nyckelord som utgör de prioriterade områdena, för att förmedla en
tydlig och sammanhållen bild av varumärket.

YOUTUBE & FILMER
Rörlig media/filmer är ett av de viktigaste sätten att kommunicera
idag och ger möjligheten att på ett effektivt sätt få fram sitt
budskap till mottagarna, även genom korta filmklipp. Budskapen i
texterna som producerats för olika prioriterade områden kan genom
några få sekunders film förmedlas och blir sannolikt också lättare att ta
till sig för mottagaren.
Beroende på ändamål och målgrupp kan enklare filmer varieras med
mer proffessionella produktioner, där en enklare film ofta kan skapa mer igenkänning hos mottagaren.
Att använda You Tube som plattform för att publicera sina filmer har flera fördelar och bidrar inte minst till
att göra att filmerna och därmed att företaget hittas på internet och hamnar högt upp i sökmotorernas
resultat genom relevanta rubriker, beskrivningar och taggningar.
Sunda Vanor producerar kontinuerligt korta filmer med tips för en hållbar livsstil. På så vis förstärks varumärket där målet är att mottagarna ska uppleva att Sunda Vanor bidrar med kunskap och inspiration som
de har nytta av i vardagen och att de därmed ser vinsten av att prenumerera på livsstilsmagasinet och av att
använda företagets produkter.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

AMBASSADÖRER & SUCCESS-STORIES

Nöjda kunder är inte bara ett av företagets främsta mål, utan även en viktig del i marknadsföriingen av produkterna.
Många kunder bidrar med input för relevanta artiklar i livsstilsmagasinet, samt i utvärderingen av våra hälsoprodukter.
I varje nummer av livsstilsmagasinet ingår ett reportage med någon av våra kunder som använder hälsoprodukterna.
Dessa görs också som filmreportage.
Många av dem är aktiva i sociala medier och genom deras positiva inlägg om Sunda Vanors produkter och livsstilsmagasin, är våra kunder också våra viktigaste ambassadörer.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

LIVSSTILSMAGASIN

SUNDA VANOR livstilsmagasin är ett av företagets huvudsakliga produkter och ges ut
en gång i månaden. Fokus i varje upplaga
är de områden som utsetts som prioriterade. Delar av innehållet utgörs av redan
producerat material (produktbladen) som
kombineras och återanvänds på olika sätt.
Därmed effektiviseras arbetet med att ta
fram magasinet då det finns ett basmaterial att utgå ifrån.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

BROSCHYRER
Broschyrer finns för hela sortimentet av hälsoprodukter, och används som säljstöd vid kontakt med nya återförsäljare.
Texterna i broschyrerna utgår från de olika proriterade områdena i Kundnytta.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

FÖRETAGSPRESENTATION

En heltäckande företagspresentation har tagits fram i Power-Point och uppdateras kontinuerligt. Presentationen används
då Sunda Vanor representeras av exempelvis säljare eller anställda. Företagspresentationen har delats in i två delar:
n Företagsbeskrivning - organisation och bakgrund
n Produkter och kunderbjudande/kundnytta

MARKNADSFÖRING- & SÄLJSTÖD

Som ett verktyg för våra återförsäljare har vi tagit fram
en broschyr som samlar det marknadsförings- och säljmaterial som finns tillgängligt för dem som stöd i deras
arbete.
Broschyren är en guide i hur Sunda Vanor ska framställas
- vilka budskap vi och därmed även våra återförsäljare
ska förmedla och vilket material de ska använda i sin
försäljning och marknadsföring.

ANNONSERING & MALLAR

Sunda Vanor annonserar i ett antal olika tidningar och på digitala plattformar. Även i dessa annonser använder vi delar
av våra produktblad som grund och kan på så vis ha en effektiv planering av vår annonsering och använda oss av
befintligt material.
Annonserna finns också som en bas av mallar för återförsäljare.

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

SÄLJUTBILDNING

Som stöd för våra återförsäljare har ett utbildningsmaterial tagits fram i form av ett företagsanpassat och skräddarsytt
säljmanus. Utbildningsmaterial finns även för säljorganisationen för prenumerationer. Utbildningen bygger på den
välbeprövade S.P.I.N. metoden, där säljaren genom att ställa olika typer av frågor identifierar kundens nuläge, behov och
eventuella problem och på så vis frågar sig fram till en order.
Ett frågebatteri har tagits fram för varje produkt som Suna Vanor erbjuder, där frågorna har sin grund i Sunda Vanors
prioriterade områden (kundnytta)

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

BILDBANK

En bildbank har byggts upp och finns tillgänglig för vår återförsäljare..
Materialet används också som bildbank i produktionen av livsstilsmagasinet och till övrigt marknadsföringsmaterial.

LOGOTYPER

SUNDA
VANOR
Företaget arbetar med sin logotyp på olika sätt beroende på syfte och har tagit fram ett antal olika varianter som
kombineras med ovanstående originallogotyp.

SUNDA
VANOR

Mat för livet

SUNDA
VANOR

För en hållbar livsstil

SUNDA
VANOR

Hälsa för livet

SUNDA
VANOR
Förenklad logotyp för omslag på livsstilmagasin

Obs! Sunda vanor är ett fiktivt företag skapat för att beskiva och visualisera processen.
Inga av uppgifterna i exemplet har hämtats från något existerande företag.

kontakt@vitendo.se

