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Vad gör Conapto?
Svenskägd och Stockholmsbaserad colocation
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Marknadsorganisation

Marknadschef

100%

Marknads-

koordinator

30%

Webbdesign

10%

• Ansvarig

• Strategi

•Målsättningar, KPI:er

•Budskap, paketering

• Ide, copy, innehåll

• PR

•Uppföljning

•Growth hacker

• Innehåll

•Design

• Paketering

• Publicering/spridning

•Mäta

•Uppföljning



Vad ska vi göra?

Övergripande plan
Vad, hur och med vilka verktyg

Hur gör vi det? Vilka verktyg tar oss dit?

Bygga ett starkt varumärke

Driva leads till pipeline

Relevant medianärvaro

Content- & Inboundstrategi
med fokus på den digitala 
köpresan

Sociala medier & digital 
annonsering

Event och partnersamarbeten 
(besökare/utställare/arrangör)

Webbplats (WordPress)

Sharpspring 
(CRM & marketing automation 
system)



1. Formulera affärsidé: Vad gör vi? För vem? Varför skall man köpa? (buyer personas)

2. Skapa en uppsättning verktyg redan från början: CRM, MA och webbplats

3. Var närvarande: välj relevanta distributionskanaler och sociala medier och håll dom levande

4. Skapa en contentstrategi - vår plan bygger på tre nivåer!

I praktiken
Ett år i backspegeln



Distribution och spridning

I praktiken
Våra fokusområden

26 Emailkampanjer

56 Linkedininlägg

56 Facebookinlägg

6 avsnitt av en videoblogg med externa gäster

DI-digital, IT-Kanalen, IDG, Veckans Affärer

Marketing Automation

Jobba med automatisering - i synnerhet 

runt ditt nedladdningsbara content, för en 

bra kundupplevelse och försöka förflytta 

personen framåt i köpcykeln

Beroende på resurser kan automation 

kännas tidskrävande - men det är värt det i 

längden



Exempel på automationer



Exempel på automationer



Bygg kampanjer – enkelt att mäta



Exempel på kampanj



Våra resultat första året
Avser 1 okt 2018 – 30 sept 2019

OTS
1 737 331

Besökare 
web

34 616

Visningar 
totalt 

LinkedIn
237 952

Visningar 
totalt 

Facebook
358 701

Email 
kampanjer

26

Genomsnitt 

open rate
30,53%

Genomsnitt

click rate
6,01%

Totalt 
skickade 

mail
37 090

10 formulär 164 nedladdningar 6 offerter

Budget: 3 MSEK  (2,5 % av total omsättning)



Välj system efter behov

Slutsatser
och tips på vägen

Våga börja – justera vid behov!

Lägg krut på bra content

Lång säljcykel? Ha tålamod

Kombinera olika format

Våga ha en specifik affärsidé och målgrupp

Håll det enkelt med mätbara kampanjer

Börja smått och var konsekvent



Frågor? Stefan Nilsson

stefan.nilsson@conapto.se

www.conapto.se


