
EFFEKTIV MARKEDSFØRING FOR SMÅ- OG 
MELLOMSTORE BEDRIFTER
norsk



INNLEDNING
Markedsføring er avgjørende hvis din bedrift skal lyk-
kes i konkurransen om kundene og oppnå suksess. 
For det er ikke nok bare å ha et godt produkt. Du er 
også nødt til å gjøre din bedrift relevant for kundene 
hvis du vil ha flere av dem. Det gjør du best gjennom 
en målrettet og vedvarende markedsføringsinnsats.

I Eniro har vi de siste fire årene kartlagt hvordan man 
arbeider med salg og markedsføring i små og mel-
lomstore bedrifter – kjent som SMB-er. Det har gitt 
oss stor kunnskap på området. Vi kan se at SMB-ene 
generelt er klar over hvor viktig markedsføring er. Og 
til en viss grad markedsfører de seg også digitalt.

Det er likevel fortsatt plass til forbedringer, og på de 
følgende sidene vil vi nærmere gjennomgå hvordan. 
Men først noen viktige punkter basert på vår siste 
undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført blant 
1 500 danske og svenske bedrifter med mellom 2 og 
249 ansatte, og den ble utført av analysebyrået User-
needs på vegne av Eniro.
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”En strategi og noen klare mål bør 
alltid være utgangspunktet for 
ethvert markedsføringstiltak hvis 
du ønsker å unngå å sløse penger 
uten å få resultater. Og noen gan-
ger krever det bare at du setter deg 
ned i en halv time og skriver ned 
svarene på noen enkle spørsmål 
om hva det er du ønsker å oppnå” 

– Lars Östman, Head of Customer Communication, Eniro.
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NYTTIGE ORD OG FORKORTELSER

SMB-er: Små og mellomstore bedrifter med mellom 2 og 249 ansatte

KPI-er: Key Performance Indicators, dvs. noen klare mål som du setter for en markedsføringsaktivitet, og som du løpende kan måle på. Det kan f.eks. 
være et mål for salg eller inntektsvekst eller kjennskapen til produktet eller bedriften.  

ROI: Return On Investment, dvs. den prosentvise fortjenesten på en markedsføringsaktivitet. Har en markedsføringsaktivitet kostet 10 000 kroner, 
samtidig som inntektene økte 20 000 kroner, er ROI 100 %. 

B2B: Bedrifter som primært handler med andre bedrifter.

B2C: Bedrifter som primært selger produkter til forbrukere.

SEM: Search Engine Marketing, dvs. markedsføring i søkemotorer, f.eks. i form av annonser og betalt topplassering på resultatsidene.

SEO: Search Engine Optimization, dvs. søkemotoroptimalisering. Det er en prosess der man arbeider med innhold og språk på et nettsted for å sikre 
siden en høy rangering blant søkeresultatene, basert på kunnskap om hvordan søkemotorer fungerer.

Retargeting: En form for elektronisk markedsføring hvor du målretter annonser og bannere mot brukere som tidligere har besøkt ditt nettsted, eller 
som på andre sider har vist interesse for dine produkter eller tjenester når de fortsetter å bevege seg rundt på nettet.

Segmentering: En inndeling av markedet i mindre grupper som har noen felles trekk. Det kan for eksempel være grupper av forbrukere som har 
samme forbruksmønster. Ved å arbeide med segmenter kan man bedre målrette sin markedsføring og bruke ressursene mest mulig effektivt. 

3 av 10 SMB-er har ikke en strategi for markedsføringen
… og 16 prosent vet ikke om de har en strategi. Undersøkelsen viser også at jo mindre bedriften er, desto mindre er sannsynligheten for at den har 
en strategi for markedsføringen. Det er ikke rakettvitenskap å utarbeide en strategi for markedsføring, og det finnes mange muligheter på de digitale 
plattformene som eksisterer i dag. Så hva venter SMB-ene på?

Digital markedsføring gjør det lettere å måle effekten
Digital markedsføring kan gi riktig gode resultater hvis du har en klar strategi, og hvis du har satt noen klare mål. Vår undersøkelse viser imidlertid at 
det kan være vanskelig for SMB-er å måle om de når målene de har satt. Og det bremser den digitale markedsføringen. Men du har faktisk mange 
muligheter for å sette mål for aktivitetene dine – såkalte KPI-er – og måle effekten svært nøyaktig når du arbeider med digital markedsføring. Mange 
flere enn ved annonser i trykte medier, deltakelse på messer, sponsing osv.

La oss ikke gjøre det mer komplisert enn det egentlig er
Det er avgjørende at du utformer en strategi for din markedsføringsinnsats, uansett om den er digital eller mer tradisjonell, hvis de kreftene og ressur-
sene du bruker på markedsføring, skal gi resultater. Det trenger ikke være komplisert eller ta lang tid å lage en strategi: Bare still deg selv noen spørsmål 
om hva du vil oppnå, og hvem du ønsker å treffe med markedsføringen. Sett deg noen mål og kom i gang!

Denne guiden gir deg noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av markedsføringen. Du kan enten bruke den som en trinn-for-trinn-guide til å 
komme i gang, eller som inspirasjon til å forbedre din nåværende innsats.
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SMB-enes primære 
markedsføringsaktiviteter

Deltakelse på messer, events og lignende35%

Nettverk og muntlige anbefalinger32%

Bedriftsprofiler på sosiale medier som 
Facebook, Twitter, LinkedIn eller Instagram24%

Direktereklame, e-postkampanjer, tele-
markedsføring23%

Annonser i lokale aviser og magasiner22%

Søkemotoroptimalisering (SEO)16%

Annonsering på søkemotorer på nett som 
Google og Bing (f.eks. med Google AdWords)10%

Innholdsmarkedsføring (produksjon og del-
ing av f.eks. nyhetsbrev, podcaster, videoer)10%

Bannerannonser på nettsider10%

Betalte annonser på Facebook7%

Annonsering på søketjenester på nett som 
Gule Sider7%

Betalte annonser på andre sosiale medier 
som YouTube, Twitter, LinkedIn og Instagram4%

«Native advertising/advertorials» (annon-
ser som er utformet som artikler)4%

SMB-ER NØLER MED DIGITAL 
MARKEDSFØRING
Det er veldig mange forskjellige aktiviteter og kanaler 
å velge mellom for markedsføring, så hvor begynner 
du? Ifølge vår undersøkelse hører de mest populære 
aktivitetene blant SMB-er hjemme i den mer tradis-
jonelle avdelingen. Her dreier det seg om å være til 
stede på relevante arrangementer og messer, og det 
dreier seg også om å bygge nettverk og sikre seg 
muntlige anbefalinger.

Men det finnes også digitale markedsføringsaktivi-
teter på listen. Tilstedeværelse på sosiale medier er 
på topp 3, etterfulgt av e-postkampanjer og telemar-
kedsføring, annonser i trykte medier og søkemotor-
optimalisering.

En klassisk fallgruve innenfor markedsføring er å 
lukke øynene for alle de nye digitale mulighetene og 
overbevise seg selv om at det ikke er grunn til å endre 
noe som fortsatt fungerer. Det vil imidlertid til slutt få 
bedriften din til å tape terreng i konkurransen.

Før du bestemmer deg for hvilke markedsføringstil-
tak du vil starte med, stoppe eller forbedre, bør du 
se litt nærmere på dine kunder, slik at du lærer dem 
ordentlig å kjenne. Vet du hvem de er? Vet du hvor de 
kommer fra? Og vet du hva du ønsker å oppnå med 
aktivitetene dine? 



5/12

Lokalradio                     

Lokalavis

Sponsing

Display

Søketjenester

Mobil

E-post

Uadressert reklame

Messer

Sosiale medier

Kunnskapsbyggende, flere repetisjoner av rekla-
men, lydmedium, kort planleggingshorisont for 
innkjøp og produksjon, kan være målrettet i tid.

Kunnskapsbyggende, flere repetisjoner av rekla-
men, lydmedium, kort planleggingshorisont for 
innkjøp og produksjon, kan være målrettet i tid.

Skaper synlighet, kan målrettes mot interesseom-
råder, kan skille bedriften fra konkurrentene, kan 
skape positiv merkevareoppfattelse og gi tilgang til 
en målgruppe. 

Kan måles og målrettes mot målgrupper/geo-
grafiske områder, fleksibel mht. endringer, kort 
planleggingshorisont for innkjøp og produksjon.

Kan måles og målrettes etter spesifikke søkeord, 
meget fleksibel mht. endringer, forbrukeren er i 
søkemodus etter spesifikke produkter/tjenester.

Kan målrettes, fleksibel mht. endringer, målbar, bra 
for enkle budskaper, medium for dem «på farten», 
kan tilpasses forbrukernes plassering, begrenset 
støy fra andre annonsører.   

Kan målrettes, har mange kreative muligheter, kan 
skape dialog, salgsfokus, bra for mer komplekse 
budskaper.

Bra rekkevidde, god til å kommunisere produkt og 
pris, kan avgrenses til spesifikke områder.

Det er potensielle kjøpere til stede, stor oppmerks-
omhet, produktdemonstrasjoner, direkte kunde-
kontakt.

Kan målrettes mot målgrupper/geografiske områ-
der, er et engasjerende medium, fleksible mht. end-
ringer, innkjøp og produksjon, kan komme i kontakt 
med brukeren flere ganger i løpet av en dag.

Eldre lytterprofil, går ofte i bakgrunnen, kort 
eksponeringstid, mangler måleverktøyer, begrenset 
rekkevidde.

Kort nyhetsverdi, leses gjennom raskt, begrenset 
oppmerksomhet, mye støy fra andre annonsører.

Kan være budsjett- og ressurskrevende, vanskelig å 
måle og har begrenset rekkevidde. 

Begrenset oppmerksomhet, mye støy fra andre 
annonsører, begrensede kreative muligheter.

Prisen kan være høy innenfor svært populære 
bransjer (reiser, finans mv.), begrenset imagebyg-
ging, kan være komplekst.

Krever regelmessig oppdatering og tekniske fer-
digheter, de kreative mulighetene er begrenset.

Krever markedskunnskap, uoppfordrede henven-
delser kan skade annonsøren, lovmessige begren-
sninger, mange sletter slik post.

Mange har «Ingen reklame, takk» skilt på postkas-
sen, kort levetid, betraktes av mange som sløsing 
av ressurser, flere henter sin tilbudsinformasjon i 
butikker eller på nettet.

Tidkrevende, høye kostnader, mange konkurrenter i 
umiddelbar nærhet og støy.

Krevende å skape interaksjon, mange konkurrenter 
i umiddelbar nærhet, støy og mindre grad av kon-
troll fordi «ordet er fritt»

Markedsføringskanaler
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Barrièrer for digital 
markedsføring

Det er vanskelig å vurdere verdien av digital 
markedsføring26%

Bedriftens målgruppe er vanskelig å treffe 
via Internett21%

Dyre priser for reklame på nettet12%

Det er vanskelig å finne de relevante 
stedene å plassere sin digitale markeds-
føring/annonsering12%

Mangel på kompetanse og kunnskap om 
digital markedsføring10%

Det er vanskelig å velge mellom de ulike 
alternativene9%

Jeg foretrekker annonsering gjennom andre 
kanaler9%

Mangel på tid8%

Sterk konkurranse fra andre bedrifter8%

Det er vanskelig å finne gode leverandører5%

Vi frykter annonsesvindel3%

Mange SMB-er er tilbakeholdne når det kommer til 
digital markedsføring, og de foretrekker å fortsette 
med den typen markedsføring de alltid har gjort, dvs. 
annonsering i trykte medier, deltakelse på messer og 
leilighetsvis reklamer i (lokal)radio/TV.

Vår undersøkelse fant at de største barrièrene for 
digital markedsføring er at SMB-er har vanskelig for 
å vurdere verdien av markedsføring på nettet. De tror 
også at målgruppen er vanskelig å treffe på nettet, og 
at det dessuten er dyrt. Men i våre øyne er dette tre 
misforståelser om digital markedsføring som lett kan 
snus til fordeler for deg og din bedrift:

‘BUSINESS AS USUAL’ LEDER 
DEG INGENSTEDS

”Det er alltid lettere å gjøre noe 
enkelt komplisert enn å gjøre noe 
komplisert enkelt. Derfor bør du 
starte i det små og bevare fokus 
på å forbedre markedsføringen 
underveis.” 
– Patrik Larm, Pre-Sales Manager i Eniro.
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1. Få nøyaktige målinger av din digitale kampanje:

Når du arbeider med digital markedsføring, har du et 
helt spekter av muligheter for å måle effekten svært 
presist. Her er kunsten å begrense hvor mange for-
skjellige ting du vil måle. Det er viktig å vite nøyaktig 
hva du først og fremst ønsker å oppnå med markeds-
føringen: Er det for eksempel salg eller synlighet?

Hvis du annonserer ved hjelp av bannerannonser, 
kan du måle hvor mange visninger, klikk og besøk du 
får på nettstedet ditt – og hvor mange besøk som 
ender med et kjøp. Har du laget en kampanje på en 
søketjeneste som Gule Sider, kan du måle hvor mange 
som klikker på telefonnummeret ditt eller besøker 
nettstedet ditt. Og hvis du oppretter en digital kam-
panje som fokuserer på å skaffe deg flere telefonopp-
ringninger, kan du bruke såkalte dynamiske telefon-
numre, dvs. ulike numre for ulike aktiviteter. På den 
måten kan du se hvilke aktiviteter som resulterer i 
flest oppringninger. Da er det lett å vurdere verdien 

og ROI-en av dine markedsføringstiltak.

2. Treff målgruppen din med skreddersydde 
budskaper:

Alle er på nettet i dag. Uansett om målgruppen din 
er forbrukere som er på leting etter en frisør i nær-
området, eller bedrifter som trenger å kjøpe kompo-
nenter til en spesiell type produksjonsutstyr, er de 
alle sammen på nettet! Ved å benytte deg av såkalt 
segmentering og retargeting kan du være sikker på å 
treffe akkurat de kundene du leter etter, med skred-
dersydde budskaper.

Også her er det viktig at du vet hvem du ønsker å 
treffe med de budskapene du sender.

Ta dette eksempelet fra vår hverdag: En person er på 
leting etter nye bildekk. Personen klikker seg inn på 
en søketjeneste som f.eks. Gule Sider og søker etter 
«bildekk». Nå vet vi at personen er på leting etter nye 

SKAP EN VELLYKKET DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE

Vær søkbar: 
Alle går på nettet når de vurderer å kjøpe noe. Så sørg for å få styr på din digitale tilstedeværelse ved å lage et søkemotoroptimalisert nett-
sted og vær til stede på de mest populære søketjenestene som f.eks. Google og Gule Sider. Og du må ikke tro at det ikke er relevant for deg 
fordi du bare har en fysisk butikk. Ifølge en befolkningsundersøkelse fra 2015 blant danske forbrukere har mer enn halvparten prøvd først å 
søke et produkt på nettet og deretter kjøpe det i en fysisk butikk. Så det er ingen unnskyldninger for ikke å være på nettet hvis du ikke vil gå 
glipp av kunder.

Kjenn dine kunder: 
Ved hjelp av analyseverktøyer på nettet kan du finne ut hvordan folk kommer fra søkemotorer til ditt nettsted. Hva søker de etter? Det er nok 
ikke navnet på bedriften din, men produktet ditt eller det du er ekspert i. Faktisk blir 95 prosent av alle bedrifter funnet ved hjelp av søkeord 
som ikke er navnet deres. Bruk denne kunnskapen til å forbedre din digitale tilstedeværelse.

Vær det beste svaret: 
Når du lærer dine kunder bedre å kjenne, vil du også lære hvilke spørsmål de stiller om ditt produkt. Og når du vet det, kan du bedre 
skreddersy markedsføringen til mottakerne. Det kan for eksempel være noen trinn-for-trinn-guider som du kunne lage enten skriftlig 
eller som video, og som kundene dine kunne være interessert i.
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bildekk, og vi kan derfor skreddersy annonsene, slik at 
denne personen kommer til å se annonser for akku-
rat din bilforretning når han eller hun senere besøker 
andre nettsteder i Eniros nettverk.

Gjennom digital markedsføring kan du altså treffe de 
riktige personene ut fra en kunnskap om hva de ellers 
har vist interesse for når de surfer på Internett.

3. Gjør det enkelt og unngå å betale for irrelevante 
aktiviteter:

Er digital markedsføring dyr? Ikke når du er i stand 
til å målrette dine markedsføringsaktiviteter svært 
nøyaktig mot akkurat de personene som din bedrift 
faktisk er relevant for, og som derfor kunne tenkes å 
kjøpe akkurat ditt produkt. For da kan prisen for hver 
person du treffer, lett bli lavere enn for riktig mange 
tradisjonelle markedsføringsaktiviteter. Spesielt hvis 
du har en smal målgruppe.

Start enkelt
Hvis du er en ny bedrift, bør du begynne med å bygge 
opp en tilstedeværelse på nettet. Få deg en enkelt 
nettside, en tilstedeværelse på søketjenester som 
Google, Gule Sider osv. og kanskje én eller to bedrift-
sprofiler på sosiale medier, avhengig av hvem din 
målgruppe er.

”Den tiden er for lengst forbi der 
sosiale medier kunne brukes til 
‘gratis’ markedsføring. Det kan 
likevel fortsatt være en billig løs-
ning hvis du bruker dem smart og 
har et klart formål med din sosiale 
tilstedeværelse. Det er kun svært 
få bedrifter som kan få folk til å se 
innholdet sitt uten å betale for det. 
Dette bør du derfor ta høyde for i 
planleggingen.”
– Donny Arnstad, Nordisk Marketing Manager i Eniro.
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100 %

100 %

100 %

100 %

SMB-ers bruk av 
sosiale medier

0 %Facebook 100 %50 %25 % 75 %

0 %LinkedIn 100 %50 %25 % 75 %

0 %Twitter 100 %50 %25 % 75 %

0 %Instagram 100 %50 %25 % 75 %

0 %Youtube 100 %50 %25 % 75 %

0 %

Andre

50 %25 % 75 %

0 %Pinterest 50 %25 % 75 %

Alle
Private forbrukere (B2C)
Bedrifter/organisasjoner (B2B)
Like mye på B2C og B2B

0 %

Ingen av de 
over

50 %25 % 75 %

Snapchat 0 % 100 %50 %25 % 75 %

0 %

Vet ikke

50 %25 % 75 %

SMB-ER OG SOSIALE MEDIER
Mer enn seks av ti SMB-er har en bedriftsprofil på ett 
eller flere sosiale medier. Blant disse er Facebook den 
klart mest populære. Nær halvparten av bedriftene i 
vår undersøkelse har en Facebook-profil.

Nesten uansett hva slags bedrift du har, er det en god 
måte å komme i kontakt med kundene på hvis du er 
til stede på sosiale medier. Så hvis du ikke har gjort 
det allerede, bør du da opprette profiler på alle sosi-
ale medier i morgen? Svaret er nei.

Akkurat som med alle andre markedsføringsaktivi-
teter og tjenester bør du nemlig ha en klar strategi 
for din tilstedeværelse på sosiale medier, før du kas-
ter deg ut i det. Det medfører blant annet at du må 
overveie nøye hva du ønsker å oppnå. Sosiale medier 
handler om godt innhold. Derfor bør en viktig del av 
planen handle om hva slags innhold du vil bruke, og 
hvordan du vil bruke det. Det er lett å ta bilder og 
videoer av dine produkter og tjenester med mobilen, 
men du må også huske å gjøre det!



Hvis du ønsker å komme i dialog med kundene og yte 
god kundeservice, må du sikre deg at du har med-
arbeidere som kan overvåke profilene og reagere på 
kort tid. Folk er online 24/7, og derfor forventer de at 
du også er det – eller i det minste daglig. Det gjelder 
spesielt for Facebook og Twitter.

Og hvis du ønsker å lage videoer med praktiske guider 
eller annet innhold, må du huske på at det ikke er 
nok å laste opp gode videoer. Du må også sikre deg 
at folk ser dem. Det betyr at du også må sette opp et 
budsjett for annonsering.

Start med å holde deg til ett eller to sosiale medier. 
Hvis du primært vil henvende deg til andre bedrifter 
(B2B), er LinkedIn sannsynligvis det beste valget. Men 
hvis du heller vil orientere deg mot vanlige forbrukere 
(B2C), bør du velge Facebook, og er målgruppen først 
og fremst yngre kvinner, kan du også overveie å legge 
til Instagram.
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Det bruker SMB-er Facebook 
og LinkedIn til

Facebook
LinkedIn

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Øke bevisstheten 
om bedriften

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Konkurranser 
og utlodning av 
produkter

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Presentere nye 
produkter

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Kontakt med 
nåværende og 
tidligere ansatte

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Direkte dialog med 
kundene

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Kontakt med 
samarbeid-
spartnere og 
leverandører

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Selge produkter

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Produktutvikling/
innovasjon gjen-
nom innspill fra 
brukere

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Direkte kunde-
service

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Annet

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Rekruttere nye 
medarbeidere

0 % 100 %50 %25 % 75 %

Vet ikke
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VELG DINE SOSIALE MEDIER

Facebook: Nesten alle er på Facebook, og derfor vil de fleste bedrifter ha nytte av også å være der. Men husk å sette av ressurser til å 
svare på kommentarer og spørsmål – også de negative.

LinkedIn: Hvis du er på leting etter nye medarbeidere, er dette stedet. Segmenteringsverktøyet gjør det mulig å målrette innsatsen 
mot dine drømmekolleger. Dessuten er LinkedIn en god kanal for markedsføring overfor andre bedrifter fordi riktig mange av dem har 
en profil der i kraft av sitt profesjonelle virke.

Twitter: Her kan du være hvis du ønsker å være en del av den daglige offentlige debatten, og hvis du vil ha en dialog med journalister 
eller politikere. Men her forventer folk at du svarer nesten umiddelbart, så hvis du ikke har ressurser til å følge med hele tiden, er dette 
kanskje ikke noe for deg. Vurder også om direktøren eller en spesialist kanskje skulle ha en profil i stedet. Det kan gjøre kommuni-
kasjonen mer personlig. Vær oppmerksom på at det er stor forskjell på bruken av Twitter i Skandinavia. Langt flere norske forbrukere 
har en Twitter-profil enn f.eks. danskene, så dette bør du ta med i overveielsene.

Instagram: Hvis målgruppen tilhører den yngre delen av befolkningen, og hvis ditt produkt tar seg bra ut rent visuelt, kan Instagram 
være et bra sted for deg. Ta med i beregningen at det er litt flere kvinner enn menn som bruker Instagram. Instagram er også eiet av 
Facebook, slik at de to mediene henger ganske godt sammen og kan brukes via Facebook Business Manager.

Snapchat: Går du etter de helt unge, da er det her du skal bruke ressursene! Så langt er mulighetene for annonsering begrenset, men 
det er trolig bare et spørsmål om tid før du kan annonsere mot brukerne i storyene deres.

Pinterest: Dette mediet har flest kvinnelige brukere, og for bedrifter innen næringsmidler, innredning og mote kan Pinterest være et 
fornuftig valg.

YouTube: Dette er stedet for videoer med praktiske guider og for videoer der du viser kundene hvordan de skal bruke ditt produkt på 
riktig måte. Innholdet her kan du også spre gjennom andre kanaler som Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev osv.

Og husk: Hvis du oppretter profiler på sosiale medier, er du nødt til å fortelle kundene at du kan finnes der. Gjør reklame for sidene dine 
og innholdet ditt. Bruk eksisterende kanaler som nettstedet ditt eller et nyhetsbrev til å fortelle om din tilstedeværelse på sosiale medier.
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SAMMENDRAG
Hvilke tre ting kan du som SMB gjøre allerede i morgen for å forbedre din markedsføring?

1. Lage en strategi for din markedsføring og definere noen klare KPI-er

2. Måle resultatene og tilpasse aktivitetene underveis

3. Være forberedt på å feile – og lære av det

Hvis du ønsker å komme i gang med å utvikle en markedsføringsplan, kan du starte med å fylle ut noen 
av feltene i dette skjemaet:

Her kan du lese mer om hvordan vi i Eniro hjelper SMB-er med digital markedsføring

Hvem er målgruppen?

Hva er vårt hovedbudskap?

Hvor selger vi produktene våre, 
og hvorfor?

Hvilken servicestrategi har vi?

Hva slags markedsføringsstra-
tegi har vi?

Hvem vil vi treffe, og hvor bor de (alder, kjønn, geografi, inntekt mv.)?

Hva kan vi tilby – uttrykt i én enkelt setning?

På nettet, i butikker eller begge steder? Der hvor kundene er?

Hvordan, hvor og når kan våre kunder ta kontakt med oss?

Skal vi profilere vår bedrift eller fokusere på et bestemt produkt eller en bestemt 
tjeneste i vår neste kampanje?

http://annonsere.gulesider.no

