
Digital markedsføringsplan
Profesjonelle tjenester
Hjelper deg å utarbeide en 
lønnsom plan 

Forretningsutviklingstjenester
Salgs- og markedsføringstjenester

Forskning utført av Printing Industry Center ved 
Rochester Institute of Technology, viser at 
hovedforskjellen mellom trykkerier som lykkes 
med digital trykking og de som sliter, er at 
førstnevnte har en dokumentert forretnings- og 
markedsføringsplan. 

En markedsføringsplan sørger for en felles 
plattform der du kan sammenlikne faktiske 
kontra forventede ytelsesresultater. Når en 
markedsføringsplan først er utarbeidet, hjelper 
den ansatte, ledere og eiere å ha, forstå og nå 
samme mål.

For de av dere som nå tenker at «Ja, det høres 
vel og bra ut, men det har ikke jeg tid til», eller 
«Jeg vet ikke en gang hvor jeg skulle begynne,» 
kan vi hjelpe dere. 



Digital suksess på dine vilkår
Som en del av salgs- og markedsføringsressursene i ProfitAccelerator®, 
har vi utarbeidet Marketing Accelerator Kit. Denne gjør-det-selv-guiden 
til hvordan du bygger opp en markedsføringsplan for din digitale 
trykkerivirksomhet, vil være tilgjengelig når du blir kunde hos oss. 
Eller du kan arbeide direkte med en av våre rådigvere som hjelper deg 
gjennom prosessen til en avtalt pris.

Erfaring og ekspertise gir uttelling
Hvis du ønsker en markedsføringsplan som gjenspeiler den kunnskapen 
vi har opparbeidet oss gjennom å hjelpe tusenvis av kunder med å 
bygge opp en lønnsom digital trykkerivirksomhet, kan det være verdt å 
få hjelp av en av våre eksperter til prosessen.

I tett samarbeid med deg og teamet ditt vil vår rådgiver foreta en 
grundig forretnings- og markedsføringsanalyse og en analyse av 
konkurransen, slik at det blir enklere å sette seg oppnåelige mål med 
utgangspunkt i hvor du er i dag og hvor du ønsker å være i fremtiden.

Denne betalte tjenesten inkluderer ett heldagsmøte hos deg med 
teamet, der dere skal analysere bedriftens salg, markedsføring, 
produksjon, arbeidsflyt, kundeservice og andre relevante sider ved 
driften.

Og resultatet vil være en slagkraftig markedsføringsplan som 
identifiserer viktige potensielle kunder, inneholder strategier og taktikker 
som utnytter både dine styrker og konkurransemessige svakheter og 
markedsfører din digitale virksomhet overfor kundene dine. Og planen 
vil bestå av informasjon fra deg og erfaring og ekspertise fra oss.

Hjelp der du trenger det mest
Digital trykking er en mulighet du kan benytte deg av umiddelbart. 
Vi ønsker å hjelpe trykkerivirksomheter som din, med å optimalisere 
lønnsomheten og legge grunnlaget for langvarig suksess. Våre salgs- og 
markedsføringstjenester er designet for å gi deg den hjelpen du trenger, 
med planlegging, markedsføring, salg med mer. Alt inngår i vårt løfte 
om å tilby deg The Right Business Model (riktig forretningsmodell), The 
Right Workflow (riktig arbeidsflyt) og The Right TechnologySM (riktig 
teknologi ) – allerede i dag. 

Salgs- og markedsføringstjenester 

Digital markedsføringsplan
Trinn for trinn

Bruk disse seks trinnene i Marketing Accelerator Kit-guiden og 
legg grunnlaget for din digitale markedsføringsplan:

1. Analyse og gjennomgang av bedriften

2. Definer mål og målsetninger

3. Evaluer markedet

4. Markedsføringsstrategier

5. Taktiske markedsføringsverktøy

6. Endelig gjennomgang og analyse

Hver del inneholder regneark, tips, skjemaer og ekstra ressurser 
som hjelper deg å gjøre planen din tydeligere og gi den 
tyngde. For eksempel vil regnearket Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats (SWOT) Analysis hjelpe deg med å 
fastsette bedriftens konkurransefortrinn. 

Pakken hjelper deg også med å sette spesifikke, målbare, 
realistiske og tidsbegrensede mål og målsetninger.
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