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Ifølge undersøgelser foretaget af Printing 
Industry Center ved Rochester Institute of 
Technology i USA er den største forskel på de 
trykkerier, som har succes med at sælge 
digitalprint, og dem, der ikke har, en nedskrevet 
forretnings- og marketingplan. 

Med en marketingplan får I grundlaget til at 
kunne sammenligne faktiske kontra forventede 
resultater. En nedskrevet marketingplan hjælper 
medarbejdere, ledelse og ejere med at udveksle 
information om, forstå og nå fælles mål.

Hvis du, mens du læser dette, umiddelbart 
tænker, at "Det lyder fint, men det har jeg ikke 
tid til" eller "Jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle 
starte", så kan vi hjælpe dig. 



Succes med digitalprint på jeres præmisser
Som en del af ProfitAccelerator® salgs- og marketingressourcerne 
har vi udviklet vores Marketing Accelerator Kit. Dette er en gør-det-
selv-manual til at udarbejde en marketingplan for jeres digitale 
printforretning, som I får adgang til, når I vælger at blive kunde hos 
os. I kan også vælge at samarbejde direkte med en af vores Business 
Development-konsulenter, som fører jer nemt og smertefrit gennem 
processen mod et fast honorar.

De ekstra fordele med erfaringen og ekspertisen
Hvis I ønsker en marketingplan, som afspejler den viden, vi har 
fået ved at hjælpe tusindvis af kunder med at opbygge succesrige 
digitale printforretninger, så skal I benytte jer af en af vores Business 
Development-konsulenter.

I tæt samarbejde med dig og dit team foretager vores Business 
Development-konsulent en tilbundsgående analyse af jeres virksomhed, 
marked og konkurrenter. Det gør det muligt for jer at opstille opnåelige 
mål og målsætninger baseret på, hvor I står i dag, og hvor I gerne vil 
stå fremover.

Denne konsulentrådgivning (mod et fast honorar) består af et 1-dags 
møde hos jer med dit team for at vurdere jeres salg, marketing, 
produktion, arbejdsgang, kundeservice og øvrige relevante aspekter af 
jeres forretningsdrift.

Som resultat får I en marketingplan til direkte iværksættelse med 
identificering af de vigtigste kundeemner og med strategier og taktik 
baseret på at udnytte jeres stærke sider samt konkurrenternes svage 
sider og på at markedsføre jeres digitale printforretning over for jeres 
kunder – alt sammen ud fra jeres input parret med vores erfaring og 
ekspertise.

Hjælper jer med det, I har mest brug for
Markedet for digitalprint er en forretningsmulighed, I kan udnytte her 
og nu. Vores mål er at hjælpe trykkerier som jeres med at maksimere 
indtjeningen og skabe grundlaget for en langsigtet forretningssucces. 
Vores salgs- og marketingservice er målrettet til at hjælpe jer med det, 
I har brug for – planlægning, marketing, salg osv. Det er alt sammen 
en del af vores overordnede målsætning om at stille The Right Business 
Model, The Right Workflow og The Right TechnologySM til rådighed – her 
og nu. 

Salgs- og marketingservice 

Marketingplan for digitalprint
Trin for trin i jeres tempo

Ved hjælp af de seks trin i vores Marketing Accelerator Kit kan I 
udarbejde rammerne for jeres marketingplan for digitalprint:

1. Egenvurdering og analyse af virksomheden

2. Definition af jeres mål og målsætninger

3. Vurdering af markedet

4. Marketingstrategier

5. Taktiske marketingværktøjer

6. Afsluttende analyse og vurdering

På hvert trin er der arbejdsark, tip, formularer og yderligere 
ressourcer til at hjælpe jer med at gå i dybden med og 
anskuliggøre jeres plan. Arbejdsarket med SWOT-analysen 
hjælper jer f.eks. med at fastlægge jeres konkurrenceforspring i 
forhold til konkurrenterne. 

Med dette kit kan I desuden opstille specifikke, målbare, 
realistiske og tidsbaserede mål og målsætninger.
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