
Fyr op under 
vækstmotoren 
I jagten på kommerciel succes er det de 
B2B-virksomheder, som har en klar strategi 
for, hvordan de tiltrækker, behandler og 
inddrager kunderne, der klarer sig bedst. 



Marketing skal skabe effekt 

I de fleste brancher, er det kunder og ikke hverken produkter eller løsninger, 
der er en mangelvare. Derfor er marketing, salg og forretningsudvikling for 
længst smeltet sammen for at modsvare beslutningstagernes stigende 
forventninger til kommunikation, tilbud og services. Det stiller krav til marke-
tingafdelingerne og til alle, der arbejder med B2B-kommunikation.  

Den fælles opgave er at udnytte alle muligheder og alle kontaktpunkter, til 
at optimere kommunikationen og skabe målbare resultater. 

Digitaliseringen driver i stor stil udviklingen og gør det muligt at kommunikere 
relevant og præcist med emner og kunder. Og det står klart at netop de 
virksomheder, som griber de digitale muligheder og udnytter dem i afgø-
rende punkter på B2B-kundens rejse, det er de virksomheder, som klarer 
sig bedst. 

På de næste sider kan du se eksempler på, hvordan dybe indsigter, stærke 
strategier og kreative greb har gjort en forskel for en række stærke B2B- 
virksomheder. Der er blandt andet eksempler på, hvordan man laver global 
leadgenerering, skaber øget synlighed på et trængt marked eller effetivt 
lancerer et nyt produkt. 

Ring til os, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at 
skabe målbare resultater.

Hans-Henrik Søndersted-Olsen
CEO, Klausen + Partners A/S

Klausen + Partners A/S

Østerfælled Torv 14b

2100 København Ø 

Tlf.: 3327 7030 

klausenogpartners.dk
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Nogle B2B-virksomheder er bedre end 
andre til at bruge marketing til aktivt 
at drive forretningen fremad, skabe 
vækst, mere salg og bedre bundlinje. 
Er det fordi, de har bedre produkter 
og services? Næppe. 

Måske bruger de big data? 
Small data? 
Content marketing? 
Omnichannel marketing? 
Mere CRM? 

Paradoksalt nok skal svaret ikke kun findes i, hvad virksomhederne gør eller 
ikke gør. Men også i, hvad virksomhedernes kunder gør! De klogeste B2B- 
virksomheder lader deres viden om kunderne påvirke alt fra produktudvikling, 
til strategi og kommunikation. Meget kort fortalt, har de dygtigste virkelig 
styr på kundernes behov, præferencer og adfærd. Analogt såvel som digitalt.  

Få et forspring med digitalt content 
Vi ved, at B2B-beslutningstagere selv søger information på mange forskellige 
medier og kanaler, inden en beslutning bliver taget. Meget af den søgning 
sker online og på sociale medier. Derfor er det absolut afgørende, at din 
virksomhed er til stede med digitalt content i de kanaler. Dels for at påvirke 
beslutningstageren meget tidligt i beslutningsprocessen, men også for at 
gøde jorden for sælgerne i deres arbejde for at skaffe møder. 

Salg vendt på hovedet 
Digitale værktøjer gør det muligt at superoptimere et budskab eller en 
oplevelse for kunden. For eksempel ved at lade kunden teste, beregne 
eller opdage betydningen af unikke fordele i en konkret kontekst. Det kan 
ske ved at kombinere tilgængelige datakilder med den enkelte beslutnings-
tagers unikke situation eller behov, så ’salgsbudskabet’ pludselig kommer 
til at handle om modtageren og ikke om virksomheden. Kommunikationen 
bliver nærværende og relevant. Og lige til at følge op på for en sælger, der 
ikke længere skal starte dialogen fra nul. 
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SKAB 
OPMÆRKSOMHED

IDENTIFICER 
MÅLGRUPPE

SKAB  
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GENERER  
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LEADS

   FASTHOLD

SALG

PLEJ LEADS MERSALG

Small data. Big business. Historien om, 
hvordan et konservativt marked blev 
overbevist af personaliseret fakta 

Programmet skaber 
erkendelser hos respon-
denten igennem hele 
salgstragten og skaber 
leads til salg.
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Der er blus under kedlerne hos MAN Diesel & Turbo. 
Halvdelen af den globale varetransport sker med skibe, 
som drives over verdenshavene med motorer fra virk-
somheden, der har rødder tilbage til B&W. Men siden 
dengang er der sket meget og innovationen stopper 
aldrig. For eksempel har virksomheden udviklet en ny 
motorventil, der kan formindske brændstofforbruget  
i de kæmpestore motorer.

Den nye ventil, skulle markedsføres til en branche, der i 
vide kredse er kendt som værende temmelig konservativ. 
Og som ikke har lyst til at eksperimentere synderligt for 
måske at opnå forbedringer af driften. Der skulle med 
andre ord fakta og data på bordet for at overbevise be- 
slutningstagerne om, at her var en nyhed, der virkelig 
var værd at kigge nærmere på. 

Show. Don’t tell 
Den nye ventil, EcoCam®, gør det muligt for et skib at 
variere sejlhastigheden uden risiko for motorskader. Og 
den kan, på én eneste tur, spare et rederi for hundrede-
tusindvis af kroner i brændstof. For at dette ikke skulle 
blive et tomt løfte, var det afgørende at tilbyde beregnin-
ger der sandsynliggør, hvorfor den nye ventil er en god 
investering. Beregningen afhænger af en lang række  
faktorer, såsom skibets sejlrute, årstid for sejladsen, 
motortypen og meget mere. 

Der blev derfor sat gang i dataknusnings-maskinen. En 
omfattende analyse af data fra Google, søfartsmyndig-
heder og skibsregistre blev kombineret med viden om 
sejlruter, IMO-numre, GPS-koordinater og meget mere. 
Disse data blev samlet i en algoritme, der kunne udregne, 
hvor meget et skib med en MAN-motor kunne spare i 
brændstof og dermed penge, på en specifik sejlads. 

Det hele blev kommunikeret til beslutningstagerne sam-
men med en invitation til at prøve den digitale beregner. 
Her kunne den enkelte vælge skib, sejlrute, fart etc. Og 
i realtid se en personaliseret video med udregning af 
brændstofbesparelsen. Den digitale oplevelse afsluttes 
med en e-mail fra den lokale MAN-sælger, der opfordrer 
til at fortsætte dialogen. 

Dét var noget, de tekniske direktører hos rederierne satte 
pris på. Salget af EcoCam®-ventilen er gået over al for- 
ventning. Rederierne sparer store summer på brændstof-
kontoen og miljøregnskabet ser bedre ud. MAN Diesel & 
Turbo har med kampagnen set en ROI på 9,6. Og på den 
måde blev small data til big business. 



Per Rud, Senior Vice President

”Når et skib skal i dok, er der rigtig mange ting, der skal laves. Så det er noget af 
en udfordring at skabe opmærksomhed om en lille ventil til skibets motor. Også 
selvom ventilen kan spare vores kunder for rigtig mange penge i brændstof. Men 
ved at kombinere vores viden om kunderne med tilgængelige tredje-parts data, 
lykkedes det os at få beslutningstagernes udelte opmærksomhed. Og de gode 
salgsresultater taler for sig selv.”

Målrettet kommunikation 
driver trafik til landingpage, 
hvor der i realtid genereres 
en personlig film og hilsen 
fra lokal sælger. 

En 100 % personaliseret 
film bliver genereret i real-
tid og vist på sitet. Filmen 
er baseret på opslag i fem 

databaser. 
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DIRECT MAIL
Oplev fordelene på  

et af dine egne skibe

REMINDER
(Survey)

Ext. data

FILMEN
Personaliseret data og 

 med velkendt, lokal sælger  

E-NEWS

SALGSDIALOG

E-MAIL
Afsendes under filmen  

med specikt tilbud

WEBSITE
Vælg eget skib.
Vælg sejlrute

Prøv igen - evt. med andet skib og sejlrute

Udfordring: Hvordan kommunikerer 
man opfindelsen af en ny ventil til 
gigantiske skibsmotorer? En ventil, 
der potentielt kan spare rederier for 
enorme summer i brændstof.  

Strategi: Gør det synligt for den 
enkelte beslutningstager, hvad 
ventilen kan betyde – i sparede 
dollars – for netop hans forretning.

Løsning: En invitation til at besøge en 
digital og personaliseret beregner, der 
på en underholdende måde synliggør 
den enkeltes besparelse. 

Resultater: 
+ 52 % respons 
+ 41 % leadkonvertering 
+ 45 % deling på LinkedIn 
+ 25 køb 
+ ROI 9,6



Udfordring: Hvordan skaber man opmærksomhed om et 
lavinteresseprodukt? 

Strategi: Lad være med at tale produkter. Tal forret-
ning og optimering af forretningsgange. Tilbyd konkrete 
værktøjer, der gør det let, for især mindre virksomheder, 
at komme i gang med at udnytte de digitale muligheder.  

Løsning: ’En Digital Affære’. En integreret kampagne med 
afsæt i branded content og videndeling. 

Resultater: 
+ Mere end 125.000 views af film
+ Aktivering af målgruppe til morgenmøder 
+ Content til SoMe-kanaler

Landsdækkende undersøgelse  
i samarbejde med Dansk 
Industri. Resultatet samles i 
online-rapport. 

De danske virksomheder har travlt med at producere, 
servicere og holde hjulene i gang. Så travlt, at det kan 
være svært at finde tid til at udfordre vanetænkningen 
og bruge ny teknologi og digitale værktøjer. Også selv- 
om langt de fleste virksomheder udmærket er klar over, 
at netop digitalisering er afgørende for vækst og øget 
konkurrenceevne. Derfor tog Telia Erhverv affære –  
’Digital Affære’. 

Der er nemlig ingen grund til at små og mellemstore 
virksomheder kæmper morgendagens digitale kampe 
med gårsdagens analoge våben. 

Når bare man ved, hvad der skal til, behøver det ikke 
være svært at udnytte den seneste teknologi og 
forbedre sine forretningsgange til glæde for både 
virksomheden og kunderne. 

Indsigt gennem analyse 
Som startskud på kampagnen blev der gemmenført en 
stor analyse i samarbejde med Dansk Industri. 500 virk-
somheder fra en bred vifte af brancher fortalte, hvilke 
udfordringer de typisk møder på vej mod digitalisering. 
Det viste sig hurtigt, at lysten til at digitalisere er stor. 
Men at det især kniber med kompetencer og ’how to’- 
viden. Kun få har f.eks. besluttet, hvem hos virksom-
heden, der har ansvar for transformationen og næsten 
halvdelen har ikke budgetteret med investeringer i 
digitalisering. 

Med viden fra analysen blev kampagnen bygget op om 
digitale tjek hos gode og solide virksomheder, der – viste 
det sig – havde mange muligheder for at få en nemmere 
hverdag og en bedre forretning ved hjælp af digitale 
værktøjer. 
 

På besøg i virkeligheden 
Digital trendekspert Christiane Vejlø og TV- og radiovært 
Esben Bjerre besøgte to meget forskellige virksomheder 
og resultatet blev nogle sjove, tankevækkende og frem-
for alt hudløst ærlige film. Filmene er med til at bringe 
den ellers så diffuse digitalisering ned i øjenhøjde. Samti-
dig fik virksomhederne konkrete ideer og værktøjer til at 
forbedre forretningen. 

Med ’En Digital Affære’ demonsterer Telia Erhverv altså, 
at det kan lykkes at få beslutningstagere til at interessere 
sig for ’kedelige’ emner. Man skal bare gøre emnet rele-
vant og ikke mindst seværdigt. 

For at få budskaberne og det nye content ud til de mange 
små og mellemstore virksomheder over hele landet, 
blev Facebook valgt som omdrejningspunktet for kam-
pagnen. Det blev mixet med PR, andre sociale medier, 
print, web og seminarer. Og bakket op med målrettet 
dialog med relevante virksomheder. 
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Telia Erhverv sætter digitale fodspor 
i danske virksomheder 



Magnus Olin, 
Country Head of Marketing

”Telia Erhverv har masser af løsninger, 
som kan hjælpe danske virksomheder 
med at digitalisere. Det havde vi brug for 
at fortælle på en interessant måde – og 
med udgangspunkt i virksomhederne. Ikke 
i os selv. Det er lykkedes med ’Digital 
Affære’, som italesætter flere af de 
udfordringer, som mange små og mellem-
store virksomheder har. Vi kommer med 
helt konkret hjælp til nogle virksomheder, 
vi øger kendskabet til Telia som partner 
for de mindre erhvervsdrivende, og vi 
skaber nye leads til salget.” 

Spørgsmål om 
digitalisering? 
Chatbotten Botler 
giver svar. 

Landingpage med film, 
guides og mulighed for 
at teste egen digital 
parathed. 

Via sociale 
medier drives 

trafik til 
landingpage 
og content. 
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LANDSDÆKKENDE 
UNDERSØGELSE

(500 virksomheder)

MORGENMØDER OG 
OPFØLGNING PÅ LEADS

EN DIGITAL 
AFFÆRE

Christiane & Esben

PROOF OF 
CONCEPT

 

WEBUNIVERS
Digitalt Tjek

’En Digital Affære’
Rådgivning

Chatbot
Content-bibliotek 

Guides
Lancering af Facebook 

for erhverv

E-MAIL
Få et Digitalt Tjek.

Se ’En Digital Affære’

in f

PR

Analysen giver status på dansk erhvervslivs 
digitalisering og udfordringer. Filmene bekræfter 
og fortæller historier i øjenhøjde. Webunivers 
samler op, og vi inviterer til morgenmøder, der 
giver viden om digitalisering.



Struers er verdens førende produ-
cent af udstyr til preparation og 
analyse af metaller. Analyser, som 
skal dokumentere metallernes 
egenskaber, hårdhed og legering, 
hvilket især benyttes i den globale 
bil-, fly- og elektronikindustri.

Og nok er Struers markedsleder.  
Men konkurrencen om de lønsomme  
kunder har aldrig været hårdere.  
B2B-kunderne gennemfører typisk 
totredjedele af beslutningsprocessen, 
før de tager kontakt til en sælger. 
Årsagen er indlysende: B2B-kunderne 
udnytter selv den brede vifte af digitale 
kanaler til at orientere sig om nyheder, 
præparationsmetoder, ny udvikling og 
trends i industrien.

En digital leadmotor sætter turbo på 
forretningen
Den digitale leadmotor kobler forskel-
lige databaser, digitale kontaktpunkter 
og individuelle kundeprofiler sammen i 
én integreret løsning. Emnernes ad-
færd, besøg på websites, downloads 
og klik i e-mails sætter digitale fod-
spor, som vi benytter til at identificere 
emnet og kortlægge vedkommendes 
intentioner efter. Denne profilering 
danner grundlag for en dynamisk 
segmentering, personaliserede bud-
skaber og scoring af leads. Og sikrer 
maksimal indflydelse i købsprocessen.

Sælgerne værdsætter de kvalificerede 
leads, som de får serveret. Marketing 
kan se og måle reelle resultater af 
deres arbejde. Og sidst, men ikke 
mindst, er kunderne glade for at op- 
leve en virksomhed, der kommer dem 
i møde med relevant information. 
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Effektiv transformation 
fra passiv venten  
til aktiv leadgenering 

ASK
Soliciting input about the 
product from Struers or 
from peer community

ENGAGE
Connecting with Struers,  
and/or peers about the  
product

SEARCH
Recognising or seeking  
new opportunities

EXPLORE
Delving into options and 
engaging in dialogue

BUY
Completes purchase in dialogue 
with sales rep – or in the most 
convenient channel

USE
Taking possession of the product 
and beginning to put it to use in 
the lab/production

Det enkelte kundeemnes 
adfærd på websitet dan-
ner baggrund for scoring 
af lead og giver sælgeren 

vigtig information til  
opfølgningen.

Den besøgendes adfærd på websitet 
bliver brugt til en leadscoring, som giver 
sælgerne vigtig viden til opfølgningen. 



Udfordring: At skabe flere og bedre leads til sælgerne, baseret 
på øget indsigt i kundens forretning og arbejdsprocesser. 

Strategi: Tiltrække, opsamle og kvalificere leads i én samlet og in-
tegreret proces, baseret på systematisk indsamling og kvalificering 
af data, udvikling af relevant content og personaliseret dialog.

Løsning: En leadmotor, som fuldautomatisk opsamler data fra 
alle touchpoints, scorer leads baseret på deres handlinger og 
skaber flere og bedre leads til sælgerne.

Resultater: 
+ 334 % boost i trafik på websitet
+ 41 % mere tid brugt på websitet
+ 3 dobling i antal af kvalificerede leads
+ 20 % vækst i salg til leads genereret af leadmotoren
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Anders Eskling, Sales and Marketing Director

”Ligesom så mange andre globale B2B-virksomheder kæmpede vi med store mængder data i uhomogene 
databaser, i forskellige formater og med ansvar placeret i siloer. Hvilket gjorde det svært for marketing at 
skabe reel forretningsmæssig værdi. Det har leadmotoren ændret på. Med den formår vi at koble meget for-
skellige databaser, et utal af kontaktpunkter og vidt forskellige kundeprofiler sammen i en helstøbt løsning, 
som også har ændret grundlæggende på, hvordan salg og marketing samarbejder. Den evige diskussion om 
kvaliteten af leads er fortid. Marketing tager et kæmpe ansvar for kvalificeringen af leads, og sælgerne vinder 
flere sager. En ypperligt og gennemtænkt motor – helt ned i detaljen. Akkurat som vores produkter.”



Økonomien blomstrer i disse år, og der er igen rift om 
de gode medarbejdere. Det betyder, at virksomheder i 
alle størrelser skal gøre en ekstra indsats for at til- 
 trække de dygtigste folk. Brandero er et nyt initiativ 
fra Ofir/MatchWork, der hjælper med den opgave.

Brandero tilbyder en enkel og brugervenlig skabelon til 
ansøgersites for virksomheder, der gerne vil fremstå 
attaktive for potentielle ansøgere. Selve websitet er 
gratis, men er forbundet direkte til en række annon-
ceringsmuligheder hos Ofir/MatchWork. 

Målgruppen er mindre virksomheder med under 250 
ansatte. Alene af den grund, at mange af de største 
virksomheder allerede har HR-, kommunikations- og 
marketingafdelinger, der håndterer de opgaver, som 
Brandero kan hjælpe med. 

Erkendelse skaber kvalificerede leads
Hvis et lead for alvor skal være noget værd for en salgs-
organisation, skal respondenten have et erkendt be-
hov eller, i det mindste en idé om, at det kan betale 
sig at indgå i en dialog.

Derfor handler lanceringen af Branderos nye service 
i høj grad om at få modtagerne til at kigge indad og 
overveje kvaliteten af virksomhedens nuværende ind-
sats for rekruttering af nye medarbejdere. Testen er et 
oplagt format, når man vil skabe hurtige erkendelser. 
Skarpe spørgsmål og gode svarmuligheder hjælper 
nemlig respondenten til at tænke: ”Hov, det har jeg 
vist ikke helt styr på” eller ”Mon ikke jeg kunne bruge 
hjælp til den opgave”. I Branderos tilfælde blev testen 
indledt med et løfte om en beregning af virksomhe-
dens ’tiltrækningsscore’ samt et benchmark i forhold til 
andre virksomheder i samme branche. 

Segmenteret opfølgning
’Tiltrækningstesten’ er altså omdrejningspunkt for 
produktlanceringen. Via Facebook-annoncering 
drives trafik til den landingpage, hvor man kan tage 
testen, se en lille film og forskellige demoer af pro-
duktet. Et segmenteret e-mail forløb følger op på alle 
respondenter. Og sætter over en længere periode fo-
kus på forskellige fordele ved Branderos ansøgersites. 

En af de opfølgende e-mails indeholder desuden et 
eksempel på et godt ansøgersite fra den brance, som 
respondenten tilhører. Også det, skal være med til at 
skabe erkendelsen af, at ”det kan vi også gøre”.  

En tiltrækningstest skaber 
leads. Og gør et helt nyt produkt 
relevant for målgruppen 

Karsten Wikke, CEO, Ofir/MatchWork 

”Det er ikke alle virksomheder, som har et kendt 
brand og et højt kendskab, der kan tiltrække  
ansøgere i den kvalitet, de har brug for. Den opgave 
kan Brandero hjælpe med. De mindre og mellem- 
store virksomheder har nemlig masser at byde på, 
som medarbejderne efterspørger. Et ansøgersite  
kan skabe det helt rigtige match.”  

En kort film på 
landingpage og 
sociale medier 

forklarer fordelene 
ved ansøgersitet.
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Udfordring: Hvordan sælger man et nyt ansøgersite til 
virksomheder, som ikke synes, at de har et behov?

Strategi: Skab problemerkendelse, der gør virksomhe-
derne bevidste om, at employer branding kan styrkes, så 
virksomheden får bedre ansøgere.

Løsning: Leadskabende tiltrækningstest med skarpe 
spørgsmål om virksomhedens attraktivitet. Og et løfte 
om et spændende resultat inkl. branchebenchmark.

Test, hvor attraktiv din 
virksomhed er. Resul-
tatet er en score med 
benchmark i forhold til 
branchen. 

Den videre dialog tager 
udgangspunkt i den 
enkelte virksomhed. 

En landingpage samler 
tiltrækningstest, film og 
relevant content.
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Jørgen Rode, VP Sales & Founder

"Vi har stærke salgskompetencer i huset, men den opgave der lå foran 
os, var i højere grad at uddanne potentielle kunder, inden de møder vores 
sælgere. Vi ved nemlig, at meget af vores kunders research sker på egen 
hånd og via nettet. Derfor satte vi først og fremmest ind her. Den skærpede 
kommunikation og det nye website har gjort sælgernes job lettere. Og ja, 
det gavner salget." 

Et bibliotek med relevant
 content giver de besøgende 

gode råd. Mængden og 
arten af content tilpasses 
websøgninger og er SEO- 

optimeret for hurtig adgang.

Kunderne bliver via menuen guidet 
til information, der matcher deres 
individuelle behov og viden om 
emnet. F.eks. fordele for marketing, 
salg og kundeservice.
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Når man som webCRM er kåret som Gazelle- 
virksomhed fem år i træk, er det en fin indi- 
kator for, at der er godt gang i butikken.  
Men spørgsmålet er, om virksomheden trods 
succesen får nok ud af de muligheder, der er i 
markedet? 

Trods pæne besøgstal på webCRM’s website og 
en god placering i Google-search blev der ikke 
genereret mange leads via virksomhedens web- 
site. Det gjorde det tydeligt at større forståelse 
for de besøgendes udgangspunkt var nødvendigt. 

Efter en større analyseproces stod det klart, at 
webCRM’s hovedudfordring ikke var egne evner. 
Eller produkter. Problemet var i højere grad de 
mindre virksomheders kendskab til værdien af 
en enkel, cloud-baseret CRM-løsning. 
 
Ny digital kommunikation støtter 
sælgernes arbejde   
Ejer-ledere synes ofte, at IT er svært. De har 
typisk ikke en IT-afdeling til at træffe beslut-
ninger. Sælgere i små virksomheder efterspør-
ger heller ikke centrale CRM-systemer, men 
foretrækker at gøre, som de plejer. At klare 
tingene manuelt og på egen hånd.  

webCRM besluttede derfor at gå til markedet 
med en ny kommunikationsstrategi. Med en 
ny value proposition og enkle, klare budskaber 
som sikrer, at kommunikationen i alle kontakt-
punkter hjælper potentielle kunder på vej mod 
et køb.  

Strategisk, online marketing er omdrejnings-
punktet for den leadgenerering, som sælgerne 
skal følge op. Et nyt website var klart i novem-
ber 2017 og de foreløbige erfaringer viser, at 
den enkle, fokuserede kommunikation støtter 
sælgernes arbejde samtidig med, at sitet i sig 
selv genererer mere salg. Planen for 2018 er at 
implementere en content marketing-plan i tråd 
med kommunikationsstrategien, samt at sikre 
optimal brug af SEO, så alle potentielle leads 
bliver ledt i retning af webCRM. 

Udfordring: Hvordan skaber man større efter-
spørgsel og flere leads, så sælgerne kan få flere 
aftaler i hus?  

Strategi: Man forenkler og præciserer. Både 
kommunikation, tilbud og processer.

Løsning: Nyt kundefokus. Ny value proposition. 
Nyt website.  

Resultater: 
+ Tilbagemeldinger fra sælgere i hele verden  
    peger på en væsentlig forbedring af 
    kvaliteten af de leads, som de skal følge op på
+ Salgsprocessen går hurtigere nu 
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Med Account Based Marketing (ABM) kan du 
målrette salg- og marketingresurserne mod 
nøje udvalgte emner og kunder. Groft sagt er 
ABM et farvel til store kampagner, der trawler 
stort og småt i markedet – og et goddag til 
målrettet og fokuseret kommunikation, der er 
designet til at være relevant for den enkelte i 
forhold til kunderejsen. 

Især de B2B-virksomheder, der har brug for få, men værdifulde, kunder kan have glæde af 
ABM som erstatning for – eller et effektivt supplement til – massekommunikation. Og det 
kan, takket være ny digital marketingteknologi, nu lade sig gøre at være både målrettet og 
kosteffektiv. 

Den målrettede kommunikation gør det mere sandsynligt, at modtageren vil respondere 
eller engagere sig i budskaberne. Der er med andre ord mindre spild af marketingresurserne. 
Og Return On Investment bliver meget tydelig, når et salg kan relateres direkte tilbage til 
marketingindsatsen. 

”Fish where the big fish are”  
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Mange marketingafdelinger har svært ved at dokumentere 
forretningsværdien af deres arbejde. Der er endda nogle, 
som mener at marketing-ROI ikke behøver at indeholde 
et finansielt resultat. Men hvorfor skal marketing friholdes 
fra at blive målt, når resten af virksomhedens indsatser 
måles benhårdt og skal skabe værdi? 

Selvfølgelig skal marketingindsatsen skabe en effekt, 
som kan måles og dokumenteres. Det kan være basale 
målinger på hjulpet og uhjulpet kendskab, taktiske 
målinger på åbnings- og klikrater for e-mails, indhentede 
e-mail permissions osv. Men også forretningsmæssigt 
vigtige målinger af antal kvalificerede leads til sælgerne, 
forkortet leadtime, ordrer og genkøb. For nu bare at 
nævne nogle af de områder, hvor marketingindsatsen 
kan have en synlig effekt. 

Og der er ikke noget at være bange for. McKinsey har for 
længst dokumenteret, at B2B-virksomheder, som forstår 
at møde deres kunder i afgørende punkter på kunderejsen 
får 10 % flere leads. De får også 10 % flere førstegangs-
købere. Og de er 20 % hurtigere end andre virksomheder 
til at kvalificere et lead til et salg. 

Plads til forbedring
90 % af B2B-beslutningstagerne bruger 
mobilen til at orientere sig inden et køb. 
Men kun 10 % af B2B-virksomhederne har 
fastlagt en mobilstrategi. 

Salg og indtjening i top
96 % af toplederne ser flere kunder og 
øget indtjening som topprioritet. Det er 
marketings ansvar at sikre, at alle aktiviteter 
også måles på de to parametre. 

Gør-det-selv-research vinder frem  

B2B-beslutningstagerne går i stigende grad 
selv til tasterne. De undersøger og sammen-
ligner virksomheder og løsninger. Er jeres 
website specifikt rettet mod de udfordringer 
en køber har? 

Mål og dokumenter 
marketingindsatsen  
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ENGAGE ENABLE ENSURE

App som kulturbærer
– intern forankring på 
tværs af landegrænser

Medarbejderne i medicinalvirksomheden
Mundipharma skulle i 2017 sige goddag 
til en ny nordisk organisationsstruktur. 
Nye værdier. En ny forretningsmodel og 
nye mål. Samtidig ønskede ledelsen at 
bevare en stor grad af lokalt ejerskab  
og eksekveringsevne.

Forretningsstrategien og de nye værdier
skulle geare virksomheden til at agere i
et konkurrencepræget marked, hvor in- 
novation er alfa og omega. Men en ting er 
at få styr på papirarbejdet, visionerne og 
de nye rollefordelinger. Noget andet er, 
hvordan man får formidlet ideen til fire 
meget forskellige virksomhedskulturer. 
Så forandringerne kan ske uden at forret-
ningen taber momentum undervejs.

”Culture eats strategy 
for breakfast”
-Peter Drucker 

Gennemgribende strukturændringer er en 
kæmpe udfordring i enhver virksomhed og 
end ikke den bedste strategi kan lykkes, 
hvis ikke alle er med på ideen. Så det stod 
hurtigt klart, at den nye kultur ikke bare 
skulle kommunikeres, men bogstavelig talt 
skulle lægges i hænderne på virksom- 
hedens medarbejdere. 

Hver enkelt medarbejder – fra Finland til 
Frydenlundsvej – skulle føle sig som en 
del af den samme virksomhed. Som med-
skabere af den samme virksomhedskultur. 

Hvordan gør man så det? Løsningen blev 
en app, der samlede det at være en del 
af Mundipharma på ét sted, udviskede 
den klassiske top-down kommunikation 
og i stedet opfordrede de ansatte til at 
tage del i og selv være med til at kommu-
nikere virksomhedens værdier. App’en er 
med til at gøre hver eneste medarbejder 
til kulturbærer. Den er med til at skabe 
sammenhold og kommunikation på tværs 
af både teams og landegrænser.  

Håndholdt og socialt intranet
App’en giver de ansatte hos Mundipharma 
adgang til grundlæggende ting som kon-
taktoplysninger på samtlige kolleger, til et 
artikelfeed, hvor nyheder om stort og 
småt bliver præsenteret. Men der, hvor 
app’en virkelig gør en forskel er, at den 
med få klik giver ansatte i hele organisati-
onen mulighed for at dele deres oplevelser 
og fortolkninger af Mundipharmas nye 
værdier. Det kan være ros til en kollega, 
der på den ene eller anden måde opfylder 
målsætningen om at være ’ambitious’ (som 
er en af værdierne), en stemningsrapport 
fra en medicinalmesse, en succeshistorie 
fra salget eller anden vigtig information.

Mundipharma-app’en tilføjer altså et 
socialt lag til den traditionelle interne 
kommunikation. Nytteværdien er så høj, 
at halvdelen af de ansatte bruger den 
hver eneste dag.

Skab fokus på de nye 
værdier og engager 
alle medarbejdere. 

Opfølgning sikres 
også via app’en, som 
ledelsen bruger som 
aktivt værktøj til 
kommunikation. 

Brug app’en som 
værktøj til deling og 
kontakt på tværs af 
organisationen. 
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Udfordring: Hvordan forankrer man fælles mål og værdier hos 
medarbejdere i fire lande med endnu flere afdelinger og roller? 
 
Strategi: Man gør det let at fortælle, dele og kommunikere værdier 
og historier på tværs af landegrænser, hierarki og sprog. 

Løsning: En app, som i praksis bliver både en kulturbærer og et 
nyttigt værktøj til intern kommunikation. 

Resultater: 
+ 95 % bruger app’en
+ 50 % launcher app’en dagligt 
+ 3,5 min pr. besøg i app’en

Anders Fogstrup, Managing Director, Head of Nordics

”For at øge vores cost-effectiveness for nye produktintroduktioner, valgte vi at skabe en 
nordisk matrixorganisation, som – atypisk – ikke blev samlet i et HQ, men fortsat sad 
lokalt. Vi lagde en plan og havde strategien på plads. Men det var mindst lige så vigtigt, 
at medarbejderne kunne se sig selv i det nye performancedrevne set-up. Nu er vi godt i 
gang, organisationen er på plads, og vi har fået alle med på rejsen. Ikke mindst takket 
være en app, som gør det nemt at dele og kommunikere på tværs af lande, roller, teams 
og afdelinger.”

App’en gør det nemt at dele 
nyheder, resultater og kultur 
på tværs af hele den nordiske 
organisation. 
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Nyt værktøj hjælper 
danske virksomheder. 
Og Telia Erhverv 

Udfordring: Hvordan får man beslutningstagere i danske virksomheder til at interessere sig for 
sine produkter og services, når produktet er lavinteresse og langt nede på prioriteringslisten? 

Strategi: Skab relevant og personligt content, der tager udgangspunkt i den enkelte 
virksomhed og viser best practise og populære løsninger. 

Løsning: Kombiner indgående viden om egne løsninger med offentligt tilgængelige 
data. Byg en automatiseret lead-generator, der skaber synlig værdi for både kunderne 
og virksomheden. 

Resultater: 
+ Mest besøgte kampagneside på Telia Erhverv 

Telefoni og kommunikationsteknologi er lavinteresse 
for de fleste beslutningstagere i danske virksomheder. 
Også selvom netop telefoni, internet og kommunikation 
er absolut forretningskritiske størrelser for langt de 
fleste virksomheder. 

Den ringe interesse for emnet betyder, at mange virk-
somheder år efter år blindt fornyer deres aftaler med 
teleselskaberne – og dermed gå glip af de nye mulig- 
heder og den optimering, som ny teknologi har at byde 
på. Det kan for eksempel være muligheden for at mini - 
mere spildtid, styrke den interne kommunikation, give 
kunderne en bedre og mere effektiv service eller skabe 
bedre oplevelser for virksomhedens kunder og medar- 
bejdere.   

Derfor har Telia Erhverv lanceret et nyt digitalt værktøj, 
som gør det nemt for små og mellemstore virksomheder 
at finde frem til den rigtige teleløsning.  

”Se, hvad virksomheder som din, har prioriteret”
Telia Erhverv har indgående viden om løsninger til mere 
100.000 forskellige virksomheder. Det giver mulighed for 
at uddrage brancherelevante konklusioner om virksom-
hedernes løsninger og hurtigt give potentielle kunder 
konkrete ideer baseret på best practise.  

Mekanikken bag det digitale CVR-tjek er ligeså innovativ,  
som den er enkel. Telias viden om brancheløsninger kom - 
bineres med offentlig tilgængelige data i CVR-registeret.  
På en kampagneside kan man taste sit CVR-nummer, 
som straks udløser en 100 % individuel anbefaling 
base ret på, hvad andre virksomheder i samme branche 
med cirka samme størrelse har prioriteret. Og på den 
måde får beslutningstageren et brugbart forslag til, 
hvad han skal kigge nærmere på.  

Kommunikationen er dermed flyttet fra ’os’ til ’dig’. Fra 
egenskaber til fordele. Fra lavinteresse til høj relevans  
– og resultatet er mere salg. 
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Løsningen kombinerer data fra tre kilder: 1. Data fra CVR-registeret (antal ansatte, branche etc.) og 2. Telia Erhvervs viden om løsninger til 
lignende virksomheder, samt 3. Virksomhedens svar fra testen. Dermed bliver det muligt, digitalt, at anbefale relevante løsninger.
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Fra leverandør af 
reservedele til 
værdifuld, strategisk 
samarbejdspartner

MS Peder Vessel

General vessel data Location & Trafic history

 12345678 Add a vessel

Når man både sælger skibsmotorer og service samt  
reservedele til de samme motorer, er det vigtigt at 
skærme af for konkurrenterne og være top-of-mind 
tidligt i kundernes planlægning af servicetjek. Derfor 
har MAN Turbo & Diesel udviklet en ny service til kun-
derne; Et digitalt planlægningsværktøj med navnet 
Pre-Docking Inspection. Den datadrevne portalløsning 
hjælper skibsredere med at optimere driften og med  
at spare betydelige beløb på reparationer og service. 

Otte måneder inden et skib skal i dok, kan skibet nu 
få besøg af autoriserede serviceteknikere fra MAN,  
som inspicerer hele skibets motor og udfærdiger en 
rapport over, hvad der vil kræve reparation – og ikke 
mindst – hvilke reservedele der skal bestilles hjem, så  
de er klar til brug præcis, når skibet rammer dokken. 
Dermed minimerer rederen ventetid på reservedele og 
det antal dage, skibet er ude af drift. Dage, som er dyre 
og, som det gælder om at minimere. 

Integreret kundeportal giver fuldt overblik 
Men det nye er ikke bare tilbuddet om inspektion i god 
tid, som forbedrer planlægning og minimerer skibets 
dage i dok. Det hele bliver præsenteret i en webbaseret 
portal, som integrerer alle relevante data og oplysninger 
om skibene og deres motorer. Med én samlet indgang 
til al relevant information, er det nemt for kunderne at 
hente oplysninger, downloade rapporter på de enkelte 
skibe, indhente tilbud og meget mere.

For at bygge portalen og sætte tingene i system, er 
alverdens databaser og statistikbanker trawlet igennem. 
Ved hjælp af data som IMO-numre, skibenes sejlruter, 
geotracking osv. tilbyder portalen hver enkelt reder et 
fuldt overblik over egne skibe, hvor de befinder sig i 
realtid og meget mere. Den indsigt kombineres så med 
docking-historikken for de enkelte skibe. Al den data, 
som ligger bag platformen giver den besøgende en 100 % 
relevant og individuel oplevelse. 

Portalen gør det muligt for MAN at skabe synlig værdi 
for kunden og dermed sælge mere. Samtidig får MAN 
en unik mulighed for at indhente viden om kundernes 
behov, styrke relationen og fremstå som en god partner. 
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Udfordring: At være til stede på et meget tidligt tidspunkt i 
kundens beslutningsproces. I dette tilfælde er emnet servicering 
og reparation af skibsmotorer. 

Strategi: Skab relevans – og større salg – ved at bruge kundedata 
som fundament for al kommunikation. 

Løsning: Et digitalt planlægningsværktøj, der hjælper kunden 
med at være på forkant med skibenes tilstand og, som giver 
mulighed for både øget effektivitet og besparelser på planlagt 
service.

Resultater: 
+ 28 % openrate på e-mail
+ 24 % unikke besøg på website
+ 6 % har købt Pre-Docking Inspection
Og vi er kun lige begyndt



Vessels up for 
dry-docking!

MS Peder Vessel

MAN engine type:

Tonnage:

Dimensions:

Capacity:

Yard:

Classification:

Dry dock 23-12-2017

Pre-dock inspection         reschedule  06-05-2018

other ...

Location & Trafic history Documents Contacts
Pre-docking Inspection:

The vessels below will be 
up for dry docking soon. 
Click the button if you
are interested in a MAN 
Pre-docking Inspection.
  

  

Please call me  

8 months: MS Victoria Vessel (12345672)

8 months: MS Arne Vessel (22345673) 

9 months: MS Benedicte Vessel (42345675)

PDI benefits My Vessels FAQ Contact
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Michael Petersen, Head of PrimeServ Copenhagen 

”Jo bedre man som skibsreder planlægger service og reparation på sine 
skibe, desto mere effektivt kan det gøres. Og især tid er en væsentlig 
faktor. Skibe skal helst sejle så mange dage som muligt og ikke ligge stille 
i en dok og vente på reservedele. Derfor har vi lanceret et digitalt værktøj, 
der gør det muligt for den enkelte reder at planlægge og få overblik over 
den service, skibene skal have. Det sparer ham for både tid og penge – og vi 
er sikre på at være i dialog med ham meget tidligt i beslutningsprocessen.”

Tidlig inspektion sikrer, 
at alt er på plads, når 
skibet skal i dok. Og 
skærmer samtidig af 
for konkurrenterne. 

Målrettet kommunikation 

Portalen udsender
invitation til en Pre-
Docking Inspection 8 
mdr., før skibet skal i 
dok.

Al data om kundens skibe 
er samlet ét sted. Dermed 
får rederen overblik over, 
hvilke skibe, der bør in-
spiceres. Inspektion bestil-
les direkte på portalen. 

MAN koordinerer internt 
via portalen, hvor og af 
hvem inspektionen skal 
foretages. 

Inspektionen udføres  
og en komplet rapport 
med tilbud på reserve-
dele samt evt. retrofit- 
forbedringer uploades til 
kundens side på portalen.

Portalen udsender 
besked til kunden om  
at rapport og tilbud nu 
er tilgængelige.

Kunden henter sine 
dokumenter og kan 
evt. kontakte sin lokale 
MAN-repræsentant.

De lokale MAN repræ-
sentanter får automatisk 
besked om aktivitet på 
portalen. Og skal der-
efter følge op på alle 
kunder. 

De aftalte reservedele 
leveres på rette sted til 
den aftalte tid i forbindelse 
med, at skibet skal i dok.

E-MAIL

E-MAIL

PORTAL

PORTAL

KOORDINATION 

PRE-DOCKING
INSPECTION

OPFØLGNING 
PÅ LEADS



Der går et bælte tværs over kloden. Nord for bæltet 
drikker de fleste – uden problemer – mælk fra køer. Syd 
for bæltet er de fleste mennesker laktoseintolerante. 
Sådan er det også i Brasilien, hvor ca. 80 % af befolk- 
ningen ikke tåler almindelig mælk. Laktosefrie mejeri-
produkter er dog ved at komme ind på markedet med 
et støt stigende salg. For Novozymes, som producerer 
enzymet Lactozym, der udskiller laktose fra mælk, er 
det en stor forretningsmulighed. 

Lyt, lær og del
Novozymes er dog ikke det første bioscience-selskab, 
som gerne vil etablere sig på det lovende brasilianske 
marked. Andre internationale spillere er allerede godt 
funderet og har sikret sig salget til Brasiliens største  
og mest velkonsoliderede mejerigiganter. 

Derfor blev go-to-market-strategien en effektiv tre-
trins-raket; lyt, lær og del. Målgruppen var ledere af  
de kommercielle og tekniske afdelinger på Brasiliens 
mindre og mellemstore mejerier.

Generelt foretrækker beslutningstagere på B2B-marke-
det kontakt med eksperter fremfor kontakt med sælge-
re. Første trin af strategien var derfor at invitere til en 
survey, der afdækkede de specifikke udfordringer, som 
mejerierne stod overfor i deres arbejde med at udvikle 
egne laktosefrie mejeriprodukter. Via de mange besva-
relser fik Novozymes et nuanceret billede af både 
markedet og kundernes behov. 

Novozymes som partner 
Resultater og konklusioner fra undersøgelsen blev 
derefter sammenskrevet i en rapport, som blev delt 
med alle deltagere, som dermed fik en unik og  
værdifuld indsigt i egen branche. Samtidig dannede  
rapporten grundlag for en relevant dialog mellem 
Novozymes og beslutningstagene på mejerierne. Nu 
kunne Novozyme sætte specialkompetencerne på 
virksomhedens brasilianske laboratorium i spil med 
konkret rådgivning og salg af produkter. Og virksom-
heden er i dag veletableret på markedet for føde- 
vare-enzymer i Brasilien. 
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Folder med 
call-to-action. 

Landingpage med survey  
og personligt log-in.

Udfordring: At skabe en markedsposition fra nul på et 
trængt marked. 

Strategi: Lyt, lær og del – inden sælgerne kommer på 
banen. 

Løsning: Alle relevante beslutningstagere blev inviteret 
til at deltage i en branchesurvey. Og fik en rapport med 
status, konklusioner og anbefalinger. 

Resultater: 
+ 34 % Respons
+ Dialog med 12 %
+ 4 af Brasiliens største mejerier er i dag kunder

Videndeling  
som katalysator 
for øget salg 
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Go-to-market-strategi  
i tre trin. 

Rapport med  
brancheindsigt. 

Direct mail udformet 
som mælkekarton skaber 
opmærksomhed. 

DIRECT MAIL
Invitation to online survey

REMINDER
(Survey)

DIRECT MAIL
(Report) (Download)

ONLINE 
SURVEY

E-MAIL
Report and guide is ready

E-MAIL
Follow up

SALES MEETING

REPORT AND 
GUIDE

LISTEN LEARN

LISTEN LEARN LEAD



Klausen + Partners er et integreret bureau, som er specialiseret  
i B2B-marketing i alle kanaler og på alle platforme. 
 
Vi arbejder for nogle af landets dygtigste B2B-brands og skaber:

+ Dybe indsigter
+ Stærke strategier
+ Kreative løsninger
+ Målbare resultater 

+ Danish Digital Award Winner 
+ Danish Internet Award Winner 
+ Danish Direct Marketing Award Winner 
+ DMA International ECHO Award Winner 
+ Global B2B Award Winner

klausenogpartners.dk

Klausen + Partners A/S 

Østerfælled Torv 14b

2100 København Ø 

Tlf.: 3327 7030 


