
Marknadsföring - så funkar det
Marknad och marknadsföring

På marknaden knyter man kontakter,skapar relationer men det som är på marknaden är kunder,
konkurrenter, leverantöre och återförsäljarer . Det står för handel och byte av varor, tjänster,idéer
och tankar. Marknaden existerar nu överallt i vårat samhälle. Jobbet på marknaden är att tävla
om att sälja in sina tjänster,produkter samt idéer till konsumenterna plus att skapa ett gott rykte
om företaget och deras produkter.

Vad är marknadsföring
Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av
produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc.
Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot
behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att
positionera sina produkter på marknaden.
Till sist omfattar marknadsföring att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som
en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.
En metod som används vid marknadsföring är omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen
för detta är SWOTanalysen.
Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi.
Man kan marknadsföra sig på olika sätt men det vanligaste är att man annonserar i tidning, tv,
utskick av reklamblad. Det allra viktigaste är att man tänker på att nå ut till sin egen kundgrupp,
eftersom det är slöseri med marknadsföring att rikta sig till kundgrupper som inte intresserar sig
för produkten. Så har man en produkt som riktar sig till vuxna kanske man inte ska visa reklamen
på barntv.
En annorlunda typ av marknadsföring är Inbound marketing där man via internet försöker få
kunden att hitta annonsören istället för att i mer konventionell marknadsföring söka upp
presumtiva kunder. (texten från sv WP)

Reklam
Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa
uppmärksamhet runtidéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter,
värderingar eller handlingar, i första handkonsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag,
och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annan
organisation.
Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet
att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.

One-to-One-marknadsföring
Onetoone marketing är en marknadsföringsmetod där varje kund bearbetas individuellt genom
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att säljerbjudandet anpassas speciellt till kunden. Detta gör oneononemarketing annorlunda än
andra former av produktdifferentiering, som i huvudsak går ut på att differentiera en produkt mot
konkurrerande produkter. Exempel på oneononemarketing är nätbutiker som använder
information om sina kunder till att skapa riktade erbjudanden. (texten från sv WP)

Tidningsreklam

Reklamannonser i tidningar och tidskrifter är en av de äldsta reklamformerna. Eftersom det finns
så många tryckta publikationer, alla inriktade på läsare med särskilda geo och demografiska
förhållanden, så kan man lätt nå en viss målgrupp genom att annonsera i en viss tidning.

Det finns också möjlighet att inkludera reklam i tidningens journalistiska material, det vill säga
låta en journalist ha med regelrätt reklam i sina texter. Detta är inte alltid tillåtet eller etiskt
accepterat, men genom reklamformer såsom PR riktade mot journalister så kan effekten ändå
uppnås.

Ofta är reklamen den största inkomstkällan för utgivare av tidningar och tidskrifter. (texten från sv
WP)

Reklam i rörliga media

Reklam i kommersiell TV (vanligtvis mellan två program, men även i så kallade reklamavbrott) är
ett media som kan nå ett stort antal personer, och i direkt anslutning till ett visst TVprogram.
Reklamfilmer ger annonsören möjlighet att kommunicera med ljud och bild med konsumenten
som, så länge denne inte byter kanal eller lämnar TV:n, har mottagarens fulla uppmärksamhet.
Genom undersökningar kan TVkanalen eller den aktuella mediakanalen (till exempel TV4) ta
reda på ungefär vilken publik som ser vilket TVprogram, vilket ger möjlighet att rikta reklamen.
Detta möjliggör en optimal försäljning eftersom de kan rikta olika annonsörers budskap mot de
personerna som just de vill vända sig till och följaktligen också prissätta tiden och kontakterna de
förmedlar högre. TVkanalerna brukar ta betalt för sitt reklamutrymme per sekund om de inte har
tillgång till mer avancerade mätningar, taxan är då beräknad utifrån antalet tittare som ser
programmet som reklamen visas i anslutning till. I de flesta fall så finns det dock tillgång till
mätningar över hur många som ser reklamen och programmen och då sätts priset utifrån antalet
kontakter samt vilken typ av kontakter det är.
Andra sätt att annonsera i TV är exempelvis genom annonsering vid TVsända
idrottsevenemang, eller genom sponsring av program.
En annan form av marknadsföring i rörlig bild är produktplacering. Filmproducenterna låter då ett
företag mot betalning ha sin produkt med i själva filmen.
På biografer visas ofta reklamfilmer innan en filmvisning. I Sverige var detta länge det
dominerande mediet för rörlig reklam innan kommersiell TV kom på 1980talet. Idag har dock
bioreklamens betydelse sjunkit, bland annat på grund av färre biobesök.
Rörlig reklam syns alltmer i vår vardag. Några exempel är LCDskärmar i matvarubutikerna, på
restauranger, kaféer, tåg, bussar och i taxibilar. (texten från sv WP)

Direktreklam
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Direktreklam är reklam som skickas direkt till mottagaren, med vilken man önskar någon slags
respons. Det normala är att det kommer ett meddelande fysiskt i brevlådan, men direktreklam
förekommer även via epost, SMS, MMS och fax.
Direktreklam delas ofta in oadresserad direktreklam (ODR), adresserad direktreklam (ADR) och
adresserad epostreklam (EDR). Den adresserade skickas till en specifik mottagare, medan den
oadresserade skickas utan angiven adress. Dock kan även denna vara målgruppsanpassad
efter till exempel bostadsområde. (texten från sv WP)

Direktmarknanadsföring

Direktmarknadsföring kan användas av företag för att mäta kunders köplojalitet och intresse för
företagets tjänster. Företaget ger ut rabatter eller erbjudanden till kunder och företag.
Undersökningen visar hur och vilka som är intresserade av vad.

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring innebär skapandet av långvariga kunder (kunder med hög så kallad
kundlojalitet) som på lång sikt ska ge lönsamhet. Detta anses speciellt viktigt för företag på
marknader med ett stort eller ökande utbud (exempelvis livsmedelsaffärer, telekombolag,
försäkringsbolag och elbolag).

Internetmarknadsföring

Ett vanligt sätt att marknadsföra sig på internet är via annonser. Annonser kostar oftast pengar
men fler och fler företag har börjat använda sociala medier t.ex. facebook och twitter för att
marknadsföra sig själva. Att marknadsföra sig via sociala medier är gratis men kräver även mer
kreativitet och engagemang för att hålla sidan uppdaterad.

Lagar på nätet

Det finns en ehandelslag som skyddar konsumenten vid köp av varor över internet. Det gör att
du som säljare är skyldig att informera kunden om. Det kan vara följande saker.

● Säljaren är skyldig att informera dig om namn, adress och epostadress för köparen skall
veta vart han/hon kan nå dig som säljare.

● priset på de varor som säljaren erbjuder skall vara tydligt utsatta och om det är några
eventuella extra kostnader ska även det finnas med.

● Det bör även framgå tydligt hur kunden ska göra för att fullfölja sitt köp över internet, med
andra ord ska det finnas en tydlig beskrivning med vilka formukär som är obligatoriska att
fylla i.

● Det ska framgå vilket språk kunden har gjort sin beställning.
● Kunden ska få en orderbekräftelse via epost med sin order på de produkter han/hon

beställde.
● Avtalsvillkor för köpet som han/hon har gjort ska finnas tillgängligt för kunden på ett sätt

som gör det mojligt för kunden att spara den.
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AIDAS-modellen
AIDAS är ett steg system för marknadsföring. Varje bokstav står för en viktig period i
marknadsföring och hur man får ett framgångsrikt företag.

Attention  Fånga den blivande kundens uppmärksamhet. Väck ett behov som intresserar
kunden.

Interest  Skapa intresse för dina kunder. Få dem att vilja investera i ditt företag och era
produkter.

Desire  Få kunden att känna ett behov av produkten eller tjänsten.

Action  Sitt inte utan att göra någonting. Om du vill bli framgångsrik måste du ta till
handling snabbt och effektivt.

Satisfaction  Ge kunden bra service så den blir nöjd och vill komma tillbaka och köpa
mera

Sedan upprepas dessa steg om och om igen.

Marknadsföringsmix
Marknadsföringsmix eller marknadsmix är den blandning av konkurrensmedel som ett företag
använder i sin marknadsföring. Marknadsföringsmixen beskriver i första hand den strategiska
positionen av en produkt på en marknad.
Man utgår oftast ifrån en teori skapad av Jerome McCarthy som kallas för 4P, "de fyra p:na",
efter nyckelbegreppen product, price, place och promotion, på svenska produkt, pris, plats och
påverkan.
Begreppet 4P används för att exempelvis nå det idealiska priset på en viss produkt, som ska
säljas på rätt plats med rätt sorts påverkan (marknadsföring,reklam). Begreppet användes
ursprungligen av ett amerikanskt företag med snabbrörliga konsumtionsvaror. Det plockades
upp av den amerikanske professorn Philip Kotler och presenterades i läroböcker som ett lättlärt
marknadsföringsverktyg. De fyra p:na är tänkta att kombineras i en marknadsföringsmix.

Några marknadsföringstips.
● Ta en titt på andra branscher och företag för att få en viss inspiration till att skaffa

nya kunder.

● Använd referenser. (Låt dinna kunder rekommendera)
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● Tänk ofta i inspirerande miljöer, det kan öka din kreativitet.

Att hitta nya kunder

Analysera dina kunder”

När man träffar nya kunder så ska man analysera dem noga. Kolla upp dem på Google

eller deras företagssida. Man kan mötas och ta reda på hur man kan kontakta de, hur

de ser ut och vilka egenskaper de har. När du har hittat den ideala kunden så ska man

fokusera på att hitta liknande kunder.

Boka möten på rätt sätt
När du träffar din potentiella kund så ska du alltid ha med dig referenser, t.ex. namn på
andra nöjda kunder. Att börja med ett erbjudande som omöjligen kan bli nekat till är alltid
en bra intresseväckare.

Fortsätt att mata på med information om nöjda kunder och företag som har använt din
produkt/tjänst. Om något välkänt företag använder eran produkt/tjänst så är det alltid bra att
ta upp, detta är i princip försäkran för kunden att du gör ett bra arbete.

Ge förslag på olika mötestider så kunden kan träffas när han/hon har en ledig tid. Att vara
sig själv är alltid det bästa sättet att locka en kund på.

Tio nya kontakter om dagen
Många av dagens framgångsrika företagare har som mål att ta kontakt med minst tio nya
kunder varje. Med detta mål varje dag kommer din kundrelationbas öka mer för varje dag
som passerar. Ett enkelt och effektivt tips!

Stöd andra småföretagare
Köp varor och tjänster av andra småföretagare i din region . På så sätt hjälper ni varandra.

Använd sociala medier
När köparen träffar sina kunder så bör du låta de twittra och föra vidare din person och ditt
företag så att kunden kan marknadsföra dig och ditt företag vidare vilket kan göra att du
kan mojliggöra nya affärer med andra. Detta inlägg på twitter kan synas och delas vidare
till många personer väldigt snabbt vilket är jätte bra marknadsföring. Det finns företag runt
om i världen som fokuserar väldigt mycket på att låta sina kunder att twittra på kundbesök
och det är bevisat att det ger en bra marknadsföring.

Charma media med finess



När du vill nå ut i media så kan du låt någon nära vän eller familj nå ut till dem. På detta sätt
så får media en bättre bild av dig och hur du uppfattas som person. Det blir också mycket
mer trovärdigt och intressant om någon annan person berättar om dig.

T.ex ”Ni måste skriva om min polare som jobbar med en intressant och cool grej”.

Styr konsumenten
Du ska få konsumenten att köpa det du vill att den ska köpa. Detta görs genom att belysa och
höja de bästa produkter till skyarna. Du kan även skapa intresse runt en viss produkt eller tjänst
som du kanske har överflöd av.

Kreativitet i marknadsföringen
Kreativitet behövs i allt företagande. Om du ökar kreativiteten rent allmännt så kommer även din
marknadsföring att bli mer kreativ.

Effektiv marknadsföring bottnar i en väl utmejslad affärside. Därför kan det löna sig att jobba med
hela företaget för att marknadsföringen ska bli mer effektiv.

Så blir du en kreativ företagare
Ifrågasätt ditt företags idéer och hur du arbetar. En ökad ifrågasättning kan leda till att flera idéer
uppstår som kan hjälpa företaget. Om en av dina frågor inte får ett ordentligt svar, prova att
omformulera frågan så att man ser frågan ifrån ett annat perspektiv. Det kan leda till svaret som
du letade efter.

Samla idéer
Alla ideer är värdefulla, så skriv ner allt du kommer på. De kanske inte ger något användbart
resultat i slutändan, men de kan man inte veta innan de har testats. Hitta en plats där du kan låta
din kreativitet flöda fritt, må det vara ditt skrivbord eller din säng så spendera bra med tänkande
där. Du borde också alltid pröva på något nytt. Detta leder ofta till nyfunnen inspiration. Var inte
rädd om att be om hjälp, andra personer kan ha insikter på problemet än vad du har.

Lek med olika alternativ
Har du problem med att hitta ett kreativt sätt att marknadsföra på?  Försök föreställa dig  en
budget som är dubbelt så stor än vad du redan har. Hur skulle du välja att marknadsföra då?
Eller om din budget var hälften så stor, hur skulle du då välja att marknadsföra?

Bryt dina vanor
Skriv ner alla dina uppgifter, rutiner och allt annat du gör på samma sätt varje dag. Hitta sedan 10
andra sätt att göra uppgiften eller rutinen på, det kan vara allt från något så simpelt som att gå en
annan väg till jobbet. Detta hjälper din hjärna att komma på nya lösningar och möjligheter på nya
sätt.



Kombinera idéer
Allt kommer till idéer, men du bör inte sluta med en. Du kommer på de riktigt bra idéerna när du
kombinerar din idé med flera andra så du får fler perspektiv. Riktig magi skapas genom att flera
idéer slås ihop. T.ex. slalomstavar och skogspromenader – som tillsammans blev succén
”stavgång”. De flesta av oss har fler än en idé, vad händer om du slår ihop två eller flera av dem?

Dåliga idéer behövs också
Alla idéer är inte bra men på vägen till en bra bra idé passerar du många mindre bra idéer..

Hitta bra idéplatser
Brainstorma inte bara hemma i din “spelstol”. Ta inspiration från olika platser runt i världen, som
till exempel i lobbyn på ett stort hotell.

Effektiv marknadsföring

Håll kontakten
Dina nöjda kunder är dina bästa kunder.   det kunder som har köpt av dig kan du be
marknadsföra din produkt! Om du tar hand om din kunder så löper du en större chans att de kommer
tillbaka till just dig.

Din resa
Skapa intresse genom att berätta hur du kom på just din unika idé om företaget och ditt varumärke.

Keep up
Se till att synas och hänga med, ÖVERALLT  Gilla saker på facebook, dela på twitter etc, så folk
märker ditt namn och i och med det, ditt varumärke.

Du är inte bättre än ditt namn
Som småföretagare utan mycket personal blir du lätt förknippad med ditt namn, tänk på detta innan du
lägger upp fyllebilder från helgen på sociala medier som facebook, twitter.

Personliga möten
Förbered dig rätt,se till att du har allt du borde ha när du ska göra affärer. Några  exempel är
kontrakt, visitkort, penna och såklart lite extra pengar. Eftersom vad som helst kan hända är det
viktigt att sätta upp ett mål för mingelträffar såväl som möten. Avsätt tid för möten. Var noga med
att skriva in dina möten i din kalender, det har visat sig att folk tappar intresse för saker bara
några timmar senare så försök att boka ett möte så tidigt som möjligt.

Vad är dina kunder rädda att förlora?
Det är viktigt om man äger ett privat företag att lägga upp sina goda referenser på sin webbplats
eller i sina broschyrer, lägg upp det överallt där ens potentiella kunder kan se det, så får man en



chans att vinna kanske en till kund.

Om Ditt företag är inriktad på en kvinnligare målgrupp så finns det en hemsida som är utmärkt
för att nå just den kvinnliga målgruppen, Pinterest. Pinterest är ett untärkt sida för att skapa en
lust att köpa hos folk. Pinterest är ett av det största sociala medier där majoriteten av användare
är kvinnor.

Ett av de mer effektiva sätten att marknad föra sig själv är att göra en så kallad Queensland. Om
ni inte kommer ihåg så kommer utrycket från Australien där delstaten Queensland ordnade en
kampanj där en vinnare fick ett gratis halvår ute på Queensland där allt inkluderades. Det slog
ner som en bomb i median, nästan varje tidning uppmärksammade det, och det sågs av
miljontals av människor runt om i världen.

Skulle man ha ett företag som har dyra tjänster / produkter, kan man alternativt införa tester som
hjälper kunder att få en uppfattning om det man säljer är bra eller dåligt. Ett exempel är
applikationsföretaget “Lite” som erbjuder gratisversioner som man kan testa innan man köper
hela applikationen.

På din egen hemsida kan man insätta en kampanj där man erbjuder en besökare att luncha med
dig för att få experttips och andra värdefulla råd angående ditt företags tjänster / produkter.

Få kunder, släktingar eller vänner att bli ambassadörer som kan hjälpa till att hitta affärer åt ditt
företag så utan att betala dem i förhand. Ge dem istället presentkort, pengar eller gåvor så att de
alltid har ditt företag “top of mind”. Detta är extra bra då du kan ha hur många ambassadörer
som helst.

Ett tipps är att sätta upp tidsbegränsade erbjudanden från ditt företag för att spela på känslan att
förlora en chans.


