
Marknadsföringsplan 
för digitaltryck
Professionella tjänster
Få hjälp att ta fram en 
lönsamhetsplan

Affärsutvecklingstjänster
Försäljnings- och 
marknadsföringstjänster

Enligt en undersökning genomförd av Printing 
Industry Center vid Rochester Institute of 
Technology är den främsta skillnaden mellan 
tryckerier som lyckas med sin verksamhet inom 
digitaltryck och dem som misslyckas så enkel 
som en dokumenterad affärs- och 
marknadsföringsplan. 

Med en marknadsföringsplan får du en 
gemensam utgångspunkt, så att du kan 
jämföra faktiska och förväntade resultatnivåer. 
När marknadsföringsplanen väl har satts på 
pränt hjälper den personal, chefer och ägare att 
utbyta, sätta sig in i och uppnå gemensamma 
mål.

Om du tillhör dem som nu tänker: "Det låter ju 
fantastiskt, men jag har inte tid" eller "Jag vet 
inte ens var jag ska börja", kan vi erbjuda hjälp. 



Digital framgång på dina villkor
Som en del av sälj- och marknadsföringsresurserna i ProfitAccelerator® 
har vi tagit fram Marketing Accelerator-paketet. Den här gör-det-
själv-guiden hjälper dig att skapa en marknadsföringsplan för den 
digitala tryckverksamheten och du får tillgång till den när du blir 
kund hos oss. Du kan även välja att arbeta direkt med en av våra 
affärsutvecklingskonsulter, som smidigt leder dig genom processen mot 
en fast kostnad.

Mervärde genom erfarenhet och kompetens
Om du vill ha en marknadsföringsplan som utgår från våra erfarenheter 
av att hjälpa tusentals kunder bygga upp framgångsrika verksamheter 
inom digitaltryck, kan du låta en affärsutvecklingskonsult skapa 
mervärde i processen.

Affärsutvecklingskonsulten arbetar tätt tillsammans med dig och 
din personal och genomför en grundlig analys av verksamheten, 
marknaden och konkurrensen. Du får hjälp att sätta upp realistiska mål 
och målsättningar baserat på var du befinner dig i dag och var du vill 
vara i framtiden.

Om du väljer att anlita en konsult mot fast kostnad ingår ett 
endagsmöte på plats med din personal för att analysera företagets 
försäljning, marknadsföring, produktion, arbetsflöde, kundtjänst och 
andra viktiga delar av verksamheten.

I slutändan får du en marknadsföringsplan som utgör en perfekt 
startplatta. I den identifieras de områden som har störst potential 
och du får strategier och taktik som hjälper dig att utnyttja företagets 
styrkor och konkurrenternas svagheter samt lyfta fram den digitala 
verksamheten i kontakten med alla kunder – allt baserat på dina egna 
fakta i kombination med våra erfarenheter och expertkunskaper.

Hjälp där du behöver den mest
Digitala utskrifter är en möjlighet som väntar på dig här och 
nu. Vi vill hjälpa tryckerier som ditt att maximera lönsamheten 
och bygga en grund för långsiktiga framgångar. Våra sälj- och 
marknadsföringstjänster är utformade för att ge dig den hjälp du 
behöver – med planering, marknadsföring, försäljning och mycket mer. 
Tjänsterna ingår i vår heltäckande satsning på att kunna leverera The 
Right Business Model, The Right Workflow, The Right TechnologySM – 
här och nu. 

Försäljnings- och marknadsföringstjänster 

Marknadsföringsplan för digitaltryck
Steg för steg i din egen takt

Med hjälp av guiden i sex steg som ingår i Marketing 
Accelerator-paketet kan du skapa en grundläggande struktur 
till din marknadsföringsplan för digitaltryck:

1. Självutvärdering och analys av verksamheten

2. Formulera målsättningar och mål

3. Analysera marknaden

4. Marknadsföringsstrategier

5. Taktiska marknadsföringsverktyg

6. Slutgiltig genomgång och bedömning

Varje avsnitt innehåller arbetsblad, tips, formulär och 
ytterligare resurser som hjälper dig att skapa en tydlig och 
grundlig plan. Till exempel kan du använda arbetsbladet för 
SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
eller styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att fastställa 
ditt företags konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

Du får också hjälp att formulera specifika, mätbara, realistiska 
och tidsangivna mål och målsättningar.
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