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På ett lättsamt sätt får jag bra tips som 
jag direkt kan omsätta i praktiken. Även 
om jag springer på kurser, seminarier, så 
är det nog ingen som berättar om hur 
mycket man kan göra som är helt gratis. 

Min tid är knapp, som för de flesta 
yrkesarbetande människor, och därför 
blir det extra värdefullt att ha allt detta 
samlat i en bok. Tack för tipsen!

/Katarina



6

AGENDA

Bakgrund

Praktiska erfarenheter från att våga satsa större

Erfarenheter kring innehållsproduktion utan stor budget

Lärdomar i Sverige kring distribution av content

Positiva effekter när MA applicerades
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Bakgrund

Val av plattform för hela koncernen

Framtagning av personas

Gemensam blogg

Gemensamt CRM



8

Bakgrund



9

Bakgrund
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Bakgrund

Skapa relevant och 
engagerande content!

Men vilken typ av 
innehåll?
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Guidande/utbildande innehåll 
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Inspirerande/engagerande innehåll

https://scandinaviantraveler.com/se
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Funktionellt innehåll
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Bakgrund

Har vi rätt innehåll vid rätt tidpunkt för rätt prospect?

Marketo’s Revenue 
Cycle is an evolution 
of the traditional sales 
funnel: 
https://www.marketo
.com/marketing-and-
sales-alignment/

https://www.marketo.com/marketing-and-sales-alignment/
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Bakgrund – olika typer av innehåll

Blogginlägg

White Papers

Instruktionsfilmer

Webinar och frukostmöten

Poddar

Artiklar

Tips och råd

Böcker (e-böcker och tryckta böcker)

PR och undersökningar
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Praktiska erfarenheter från att satsa större

https://quotefa
ncy.com/quote/
1545784/Joel-
Brown-Never-
over-think-
Make-a-
decision-and-
take-action

https://quotefancy.com/quote/1545784/Joel-Brown-Never-over-think-Make-a-decision-and-take-action
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Praktiska erfarenheter från att satsa större

«Your backbone for growth»
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Editorial Team

Eva Dahlberg
Content marketing manager

Christer Pettersson
Marknadschef
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Praktiska erfarenheter: instruktionsfilmer
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Praktiska erfarenheter: frukostmöten
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Praktiska erfarenheter: webinar

http://go.arvato.se/salja-till-tyskland_registration.html
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Praktiska erfarenheter: poddar
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Praktiska erfarenheter: artiklar
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Praktiska erfarenheter: tips och råd

https://www.arvato.com/se-sv/cases/betalningar-en-del-av-kundresan-naer-arvato-och-skincity-samarbe.html
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Praktiska erfarenheter: böcker
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Erfarenheter: innehållsproduktion utan stor budget

Eget arbete och interna rockstars

Jobba med partners (dela på jobbet 
och öka spridningen)

Maximera allt (från webinar till 
bloggpost till artiklar externt)

Ta hjälp när det går (med t ex 
distribution och lokal)
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Maximera allt

Webinar
– skriva om delar till bloggpost 
– skriva om delar till en artikel 
internt och externt 
– använda delar i ett nyhetsbrev 
– använda delar i sociala medier 
– klippa om till en podd
– ta fram en guide 
– skriva korta råd och tips
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HUR KAN DU DISTRIBUERA DITT INNEHÅLL?
 Den egna webbutiken/sajten

 Den egna bloggen

 Egna (och andras) nyhetsbrev

 Sociala medier (egna och andras)

 PR-sajter

 Andra samarbetspartners (leverantörer, branschföreningar)

 Förtjänad eller köpt plats på andra sajter (permanent eller tidsbestämt)

 Tryckta medier, egna

 Tryckta medier, andras

 Poddar

 YouTube, Vimeo etc.

 Och självklart går allt in i våra nurture streams!

Distribution av content
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Erfarenheter: positiva effekter när MA applicerades

Inflöde av prospects: + 200 %

Inflöde av företag och profiler i branschen som hör 
av sig och vill delta i våra aktiviteter

Andra aktörer i branschen tycker vi ”syns överallt”

Ökning av antalet nya SQL och nya kunder

Utmaning: överlämning mellan Marknad och Sälj –
och involvera Sälj under hela resan
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Nästa steg

Mer PR med unikt innehåll

Mer nischat content, t ex branschspecifikt innehåll

Mer rörligt innehåll

Ny contentplattform istället för dagens blogg

Optimera överlämningen mellan Marknad och Sälj



Tack!
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@christerp

christer.pettersson@arvato.com

070-362 33 11
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”Gräv guld i dina egna kanaler” till 

inköpspriset 150 kronor + 19 kr 
i porto
(total 169 kr mot rek.pris: 269 kr)

Swisha till 070-362 33 11

Skriv ditt namn, din postadress 
och e-postadress så vi kan skicka 
kvitto!

mailto:christer.pettersson@arvato.com
https://www.linkedin.com/in/christerpettersson/

