eDR / LEADS

Data Management - eDR / Leads
Vi vet allt om våra läsare – era kunder!
Aktuell Hållbarhet har en upparbetad
affärsrelation till ca 100 000 yrkesverksamma personer i Sverige som på
något sätt arbetar med omställningen till ett
hållbart samhälle. Varje gång en person
interagerar med oss samlar vi in data om vem
han eller hon är, vem personen jobbar för,
vilken titel och även till viss del information
om personens beteenden, informationsbehov,
budget och utmaningar.
En interaktion kan innebära att man beställer
ett abonnemang på någon av våra tjänster eller
en prenumeration, går på ett event, deltar på
en utbildning eller laddar ner ett whitepaper,
en guide eller liknande. Information om varje
individ samlas i vår ”data-management-plattform” som vi kan använda för att effektivisera
vår kommunikation med målgruppen.
Sannolikheten att en person lyssnar till vad du
har att säga ökar om du vet att personen är

intresserad. Samma logik använder vi oss av.
Vill du t.ex. sälja energieffektiviseringstjänster
har du störst chans att lyckas om du försöker
sälja till personer som just nu ser över sin
energikonsumtion.
Vår data-management-plattform gör det möjligt
för oss att söka och selektera personer.
Det innebär att vi kan plocka ut kontaktuppgifter till personer av en viss ”karaktär”.
Exempelvis kan vi selektera på region,
yrkestitel, typ av näringsgren, privat/offentlig
sektor, intressen och interaktioner etc.
När vi har identifierat din målgrupps ”profil” kan
vi nyttja olika verktyg för att riktat
kommunicera med enbart personer som passar
in i profilen.

eDR / LEADS

E-post marknadsföring (eDR)
9,90 kr per mottagare
och utskick
Du som kund har möjlighet att formulera ett
erbjudande, både grafiskt och textmässigt som Aktuell Hållbarhet skickar till en
utvald målgrupp. Ju bättre vi selekterar bland
mottagarna i vår data-management-plattform
desto mer uppskattat blir ert budskap.
Aktuell Hållbarhet står som avsändare, men ni
utformar innehållet i utskicket.
•
•
•
•
•
•

Låg kontaktkostnad.
Du kommunicerar enbart med
specifik målgruppsprofil.
Du minimerar ”spill” i kommunikationen.
Mätbart utfall i realtid.
Omedelbar respons.
Du får ta del av värdefull statistik om målgruppen.

Leads
Från 500 kr/styck
(beroende på hur kvalificerat lead)
Aktuell Hållbarhets läsare och besökare vänder sig till oss för att få
råd, tips och hjälp i sin yrkesutövning. Ofta handlar det om att ta
reda på best practise och erfarenheter kring åtgärder/investeringar
som är både tidskrävande och kunskapsintensiva. I syfte att hjälpa
våra besökare producerar Aktuell Hållbarhet guider, analyser och
rapporter inom specifika ämnen. Dessa laddar vi upp för gratis
nedladdning. Praktiska hjälpmedel för våra proffs och
beslutsfattare helt enkelt.
Dessa nedladdningsbara dokument är kanske inte så intressanta
för det stora flertalet, men för en liten specifik kategori personer
är dokumenten ovärderliga. Jag talar om de personer som just nu
ser över sitt behov av hjälp eller som är sugna på att investera.
Dessa personer får ladda ner materialet helt gratis mot att de
lämnar ifrån sig lite information om sig själva och kanske även
investeringshorisont och budget etc.
Samtidigt tackar de ja till att bli kontaktade av tredje part. Denna
information säljer vi till dig som kan erbjuda hjälp i form av
produkter eller tjänster. Varje kontakt vi levererar till dig kallar vi
ett lead. Prissättningen varierar beroende på hur ”kvalificerat” ni
vill att ett lead ska vara.
•
•
•
•
•

Vi garanterar leverans veckovis med slutleverans
inom 2 månader.
Du får fullständiga visitkortsuppgifter till
beslutsfattare/påverkare.
Vi sållar bort konkurrenter och studenter.
Privata e-postadresser delar vi ej ut.
Vi fakturerar vid kampanjstart.

Whitepaper

Whitepaper 		
Skribent 		
Grafisk produktion

MER
INFORMATION
OCH
BOKNING!

4 000 kr/granskning & uppladdning
4 000 kr + 1 200 kr/h
2 000 kr + 1 200 kr/h

När ett dokument kommer från en kund kallar vi det för
whitepaper. Vi kan självklart koppla på leads även på ett whitepaper. För att det ska godkännas för uppladdning
kräver vi dock att det lever upp till särskilda kvaliteter och
vi tar en avgift för detta. Se prislistan ovan.
•
•

Vi publicerar redan färdigt material.
(Produktion ingår ej, men kan köpas till enligt ovan).
Materialet kan komma från kund eller redan
publicerat material av Aktuell Hållbarhet.

Kontakta din säljare eller ring: 08-409 322 21

