Mere markedsføring
Mere effekt
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Det
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Hovmark som jeres marketingchef

MARKETINGCHEF EFTER BEHOV

Et ben i den virkelige verden
Indsigt i og erfaring med markedsføring, design og produktion,
med kompetencer fra flere spændende brancher.

Scandinavian design shop

Nyborg

En sund beslutning

Lad os være jeres marketingchef...
Så tager vi ansvar for, at du får mere markedsføring,
mere effekt og mere for pengene
• Du kender værdien af markedsføring
• Du kender effekten af marketingchefens kompetencer, men
har ikke nødvendigvis behov for en marketingchef på fuld tid
• Du ved, at effektivitet og kontinuitet i jeres markedsføring
også skaber større effekt og bedre resultater
Kan du se værdien i de 3 første punkter...
• så kan du få en v ariabel m
 ulighed for
at bruge vores kompetencer og knowhow, som var vi din marketingchef
• så arbejder vi i og med din virksomhed, så din markedsføring styrkes,
helt ud til slutbrugeren
• så har vi noget, som en traditionel
marketingchef ikke har. Det er vores
baggrund og viden samt evne til at
skabe visuelt og k reativt

Mere markedsføri
Mere effekt
Mere for pengen

Din markedsføring får mere værdi...
Du får mere:

• Fordi vi arbejder, som var vi en del af virksomheden. Jeres marketingchef
- som tager vores del af ansvaret
• Fordi vi baserer vores strategi og ideer til jeres markedsføringsplatform
på ægte værdier - afstemt med virksomhedens USP´er og værdier
• Fordi vi fokuserer på alle sider i markedsføringsplatformen, så der
skabes sammenhæng mellem de løfter, I giver, og det I gør

ing

• Fordi succes med markedsføring kræver implementering hos personalet
i virksomheden. Vi bruger alle 6 P´er for at få dybde i processen.
Det giver en højere succesrate og et bedre investeringsafkast

ne

• Fordi vi skaber effektivitet og kontinuitet i jeres markedsføringsproces,
med en v ariabel mulighed for at bruge vores kompetencer og know-how
til de dele, I ikke selv har personale til
• Fordi I med os får stor indsigt i og erfaring med markedsføring, design
og p
 roduktion med kompetencer fra flere spændende brancher
PLACERING

PERSONER og PROCES
PRIS

Hvorfor en markedsføringsstrategi?
PRODUKT

PROMOTION

Udvikling af en marketingstrategi er afgørende for enhver virksomhed.
Uden en strategi vil dine bestræbelser på at tiltrække og fastholde kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere være tilfældig og ineffektiv.

Hvorfor en markedsføringsplatform?

Få ægte værdibaseret markedsføring, der tager udgangspunkt i din virksomheds værdier og USP´er. Det giver dig valgmuligheder og ideer til at udvikle virksomheden til en højere succesrate og et bedre investeringsafkast.
• Kontrol og styring af din markedsføring
• Et stærkt kommunikationsanker
• Sammenhæng mellem de løfter, der bliver givet, og det, der bliver gjort
• Inddragelse af medarbejdere og styrkede, interne processer
• Effektivitet og kontinuitet i markedsføringsprocessen
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• Støtter og løfter til salg, service og nye produkter
• Styrker og opbygger virksomhedens brand
• Styrker virksomhedens fokusområder og kompetencer
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Indsigt, strategi og ide
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Vi bruger den indvendige side

Erfaring og masser af ideer siden 1986
Åbenhed, ærlighed, nysgerrighed og indlevelse er hjørnesten, når der skal laves god kommunikation.
Vi giver dig klare meninger, ærlige svar, faglig dygtighed, kreativitet og kvalitet.
Vi er et fleksibelt og ikke mindst meget stabilt bureau, med et godt s ammenspillet hold af dygtige folk internt og eksternt.
I får stor indsigt og erfaring med markedsføring, design og produktion med kompetencer fra flere spændende brancher og
viden fra bl.a.:
The International Service and ICT Diploma Program

MSDS-MITS (IDP®)
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