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3000!
reklambudskap!

per dag



3

strid ström av!
nya produkter!

och varumärken
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digitalisering!
ger full !

transparens



5

80% !
kontra !

8%
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Relevans !
is the new black…
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Information
Kommunikation

Relation





Cartina insights: Svenska CIOs flaggar för 
utmaningen i att skapa meningsfulla insikter 
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”It’s obvious that the primary 
challenge is not the collection 
of information, but being able 
to leverage it and turn it into 
meaningful insight. 
!

- The right information at the 
right time, and !
business agility is lacking”

Källa: www.cartina.se



Cartina insights: Svenska CMOs 
talar om bristande analysförmåga

Blir barriär för nödvändig  
kundupplevelse 
!

”Hur göra rätt saker?” 
Kommer inte åt all information 
!

ROI utmaningar - business case 
!

Resebranschen och telecom   
har kommit längst

Källa: www.cartina.se



Cartina insights: Företagen i 
framkant har flera likheter

Tydlig vision & strategi 
!

Tvärfunktionellt maskineri 
!

Jobbar strukturerat med data för  
varje funktion - processer fokuserade 
på kundupplevelse 
!

Budgeterar både för det kända 
och okända 
!

Källa: www.cartina.se



Hur skapa 
förutsättningar för 
tvärfunktionell  
framgång?



En alltför vanliga trehörning  
begränsar framgång

Produkt

Kanal Kampanj



1.Varumärket  

2.Affären 

3.Kunden

Visa vem du är/ 
vad du står för

infogreat.





1.Varumärket  

2.Affären 

3.Kunden

Visa vem du är/ 
vad du står för

Ha järnkoll på affären

Skap
a dialog

 och
 

bygg
 vid

are 
på d

ina 

kund
insik

ter

infogreat.



Och, 
det skall vara  
lätt att göra rätt,  
tillsammans 



Klassiska faser i kundlivscykeln 
är ett utmärkt verksamhetsstöd
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Category & Offering Management

Brand Management

CUSTOMER 

Acquisition
CUSTOMER 

Onboarding

!
!

CUSTOMER 

Development & 
Retention

CUSTOMER 

Exit

kundlivscykel @infogreat.
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Category & Offering Management

Brand Management

CUSTOMER 

Acquisition
CUSTOMER 

Onboarding

!
!

CUSTOMER 

Development & 
Retention

CUSTOMER 

Exit

kundlivscykel @infogreat.

Mål affär & varumärke … … …

Kundprocesser … … …

Kundinsikter … … …

Information/data … …. …

Syfte … … …



Målstyrning   
        
Tvärfunktionell framgång  
!

Samla kundinsikter 
!

Kravhantering information/
systemstöd 
!

Genomarbetad kundlivscykel  
ger kontext och riktning



Å vilken fas är viktigast?



0 0,1 0,3 0,4 0,5

1 %

10 %

40 %

48 %

First impressions varar, igår, 
idag och imorgon

When I make my first purchase 
or begin service (first impression) 
!

Källa: AMA, American Marketing Association 2012

Exceed my expectations in  
resolving an issue (service and 
experience) 
!
Before I buy or decide to do  
business with the company 
(reputation, word of mouth) 
!
When I consider switching to  
a competitor 
!

Critical time for gaining Customer Loyalty



Fasen Customer Onboarding 
är kritisk för att bygga lojalitet



Ett vardagsexempel…



17 % av svensk e-handel

Växer

Stenhård konkurrens

Digital MF dyrare

Låg marginal

I regel duktiga på analys av data!

!

Måste bli bättre på personalisering
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Oavsett bransch, ha koll på att  
kunden kommer igång, alltid

Oops…



Vilken information? 
Vilka analytics? 

Vad hade kunnat förhindra detta ?
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Vill du veta mer 
om hur detta funkar 
rent praktiskt? Hör av 
dig till mig så berättar 
jag gärna mer.



Sätt smarta mål!!
Engagera tvärfunktionellt 

!

- med bredare scope än kampanj, 
produkt eller kanal



så kommer big data, small data, all data… 
driva ditt varumärke & affär
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Tack!

infogreat.
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