Lead-generering
Få kontaktuppgifter till köpsugna kunder

Våra läsare och besökare vänder sig till oss för att få råd, tips och hjälp i sin yrkesutövning. Ofta handlar det om
att få hjälp och stöd inför stora investeringar där vi tillhandahåller lättillgängliga och förtroendeingivande råd.
Ofta är researchprocessen både tidskrävande och kunskapsintensiv vilket gör att kunden gärna ta del av hur
andra har gjort. I syfte att hjälpa våra besökare producerar vi guider, analyser och rapporter inom specifika
ämnen. Dessa laddar vi upp för gratis nedladdning. Vi gör det också möjligt för er att ladda upp egna dokument
som erbjuder målgruppen lösningar/hjälp i sin yrkesutövning. Praktiska hjälpmedel för våra proffs och
beslutsfattare helt enkelt. Dessa nedladdningsbara dokument är fullkomligt ointressanta 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 information om sig själva.
Samtidigt tackar de ja till att bli kontaktade av tredje part. Denna information säljer vi till dig som leverantör
eftersom du kan erbjuda hjälp i form av produkter eller tjänster.
Varje kontakt vi levererar till dig kallar vi ett lead.

Priser
Granskning och uppladdning

4 000 kr/dokument

Lead
offereras
Priset per lead är en förhandlingsfråga och varierar med priset för produkten eller tjänsten som är föremål för
investering. Högt pris betyder ofta högre pris per lead.
Produktion
från 35 000 kr/dokument
Vi publicerar helst redan färdigt material från er men kan bistå i produktionen om det behövs. Då ni som
leverantörer ofta är kunnigast inom ert område baseras allt innehåll på er kompetens och research som
genomförs av er.






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.

Se ett exempel på nedladdningsbart dokument på nästa sida.

För rådgivning och bokning ring: 08-409 322 21

För rådgivning och bokning ring: 08-409 322 21

