NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER...

Fra 96 materialer til

7-dobling

5

der bruges aktivt

af omsætningen på
halvandet år

New-biz kundeopkald
blev effektiviseret og

75%

Besøgstallet for
relevante besøgende
på hjemmeside
steg med

278%

blev til møder

40 mio.
kr. i pipelinen skabt
på 4 måneder

“EFFEKT har øget og struktureret
vores salg. Vi får meget for pengene
og har fået en professionel
kommunikations-, salgs- og
marketingfunktion, som ellers kun
ville være større virksomheder
forundt - og for en brøkdel af hvad
dén slags ellers ville koste”
Lars Birch Nielsen
Adm. direktør, IAC Acoustics A/S

“På kort tid blev et grafisk update
og en omfattende facelift af vores
webside gennemført. Samtidig
fik vi via PR en del gratis omtale i
aviser og magasiner"
Anders Kristensen
Salgsansvarlig, Altiflex ApS

“Deres professionelle input gav
opmærksomhed og skabte mange
kontakter på messen”

“Vi blev udfordret på vores
forretningsmodel og -koncept, så
vi nu kommunikerer vores relativt
komplicerede produkt langt mere
effektivt og enkelt ud”

Per Tejs Knusen
CEO, cBrain A/S

Jacob Maintz
Partner, Sitecover ApS

SKRUER OP FOR SALGET

KENDER DU DET...

www.effektsalgmarketing.dk

Resultatet af et samarbejde med EFFEKT:

Manglende leads
Ordreindgangen er ikke stor nok
I får ikke gjort nok ved marketingaktiviteterne
Du er i tvivl om hvordan I skal prioritere ressourcerne
“Skal vi bruge penge på en ny hjemmeside?
...på adwords?
...skal vi ansætte en marketingsassistent eller grafiker?”

BUDGETTET MINDSKES FORHOLDSMÆSSIGT

Salg og marketing kan være som at spille roulette...
HVAD VILLE DU SIGE TIL,
HVIS DU KUNNE FÅ LØST OVENSTÅENDE AF FAGEKSPERTER
MED ET FAST BELØB OM MÅNEDEN
UDEN AT ANSÆTTE ELLER BINDE DIG TIL FASTE OMKOSTNINGER?

UDBYTTET AF SALGSAKTIVITETER OG MATERIALER ØGES

TIDSFORBRUGET MINDSKES
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EFFEKT ER IKKE
ET HELT ALMINDELIGT
SALGS- OG MARKETINGFIRMA
Din virksomhed får adgang til de samme spidskompetencer, som store
virksomheder har - for færre omkostninger.
Du får forretningsudvikling, salg, marketing, kommunikation, grafik og
tekstforfatning i ét. I praksis er det som at have sin egen komplette salgsog marketingfunktion - bare uden at ansætte.
En omfattende specialviden inden for en lang række tekniske brancher gør,
at vi kan hjælpe din virksomhed med at udnytte det fulde salgspotentiale
og få budgettet til at arbejde endnu mere effektivt for at nå målene på fx
salg, omsætning eller indtjening.

SALGSSTRATEGI OG UDFØRENDE SALG FORRETNINGSUDVIKLING
der øger effekten af jeres nuværende salgsopkald,
mailkampagner, netvækrsaktiviteter osv. så I fx
undgår tidsrøvere.

og sparring på forretningsmodel, fx med henblik
på exit, go-to-market strategi, eliminering af
flaskehalse eller effektivisering af arbejdsgange.

Med EFFEKT får du både strategiske sparringspartnere og håndværkere,
der udvikler materialer og løser en lang række salgsfremmende opgaver.

EFFEKTIVISERING AF MATERIALER

GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETER

Vi får jeres cases, salgsbreve, hjemmeside,
Vi sørger for, at I få maksimalt udbytte af jeres
præsentationsmaterialer o.a. til at virke bedre og
messer og events - både før, under og efter
hjælpe jer tættere på et salg.
aktiviteterne.
(både ny-udvikling og forbedringer).
Vi optimerer også jeres tilstedeværelse på Linkedin.
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SÅDAN FOREGÅR DET
I EFFEKT arbejder vi med at ændre tankegangen fra mere til bedre.
Der skal ikke nødvendigvis flere ressourcer til.
De eksisterende ressourcer skal blot frigøres.

Vi arbejder i “loops”, hvor vi skiftevis udvikler, evaluerer, prioriterer og sætte nye mål.
Dét gør, at du og dine medarbejdere hele tiden vil opleve udvikling og salgsmæssig fremdrift.

PRIORITERING

Vi skaber bedre materialer, bedre aktiviteter, bedre processer.

Vi arbejder ud fra følgende 7 principper
1. Strategiske og målbare mål bliver konkretiseret fra start,
så alle ved, hvilken retning der skal løbes i
2. Benhård prioritering, uge for uge, måned for måned
3. Nedbrydning af store opgaver til mindre,
der kan indpasses i en travl dagligdag
4. Regelmæssighed i indsatserne
5. Fremdriften bliver fulgt op ugentligt på
EFFEKT måltavle, og indsatser justeres løbende
6. Helhedstænkning. Ingen silotænkning.
7. Visualisering af salget ved hjælp af bl.a. post-it’s og salgstavlemøder

EVALUERING
AF EFFEKT

UDVIKLING AF
MATERIALER OG
AKTIVITETER
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HVORDAN ER ET SAMARBEJDE
MED EFFEKT ANDERLEDES?
Vi rådgiver og udfører på samme tid - og vi tilbyder fleksible vilkår og
kontinuerlighed på samme tid. Med EFFEKT får du en totalpartner,
der er en fusion af det bedste fra alle verdener.
Teknisk branchekendskab
Skaber sammenhæng på tværs af aktiviteter og medier
Kundskaber indenfor mange kompetencerområder
(forretningsudvikling, salg, marketing, kommunikation)
100% fokus på at øge salg og indtjening
Fuld kontrol, opfølgning sammen med jer samt
fastholdelse af mål og retning
Ingen opsigelsesvarsel
Ingen administrationsomkostninger
Variable og skalérbare omkostninger
Kontinuerlig indsats, hvor effekten øges over tid
Gør planer til handling, så aktiviteterne udføres
(- hver måned og af sig selv)
Frigør jeres tid og ressourcer

EFFEKT

KONSULENT

ANSÆTTELSE
AF FAGEKSPERT

STUDERENDE/
MARKETINGASSISTENT
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REFERENCER
Ambitiøse virksomheder, der ønsker at realisere vækstplanerne og øge salget, er kommet til rette sted.
En lang række virksomheder, har allerede valgt en nytænkende måde at tænke salg og marketing på.
MILJØ OG
ENERGI

BYGGERI

PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

IT OG
TEKNIK

RÅDGIVNING OG
SERVICE
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OM EFFEKT
EFFEKT er, så vidt vides, den eneste salgs- og marketingvirksomhed i
Danmark med omfattende specialviden inden for tekniske brancher.
Med solid erfaring inden for Salg, forretningsudvikling, marketing og
kommunikation bringer vi virksomheder videre og fremad - uanset
udgangspunkt og udfordring.
Vi har store ambitioner for vores kunder og kigger på deres udfordringer,
som var de vores egne. Vi lægger vægt på et tæt og gerne langsigtet
partnerskab.
EFFEKT er resultatet af mange års frustration over silotænkning inden
for salg og marketing, og et brændende ønske om at bidrage til vækst
hos tekniske virksomheder i Danmark.

BIRGITTE FORNÉ, PARTNER
Solid erfaring med forretningsudvikling, salgsstrategi
og implementering samt projektsalg.
Brancheerfaring: energioptimering, VVS, oversættelse,
byggeri.
Uddannelse: HA, cand.merc.
birgitte@effektsalgmarketing.dk - 3172 4697
MARIE HØYBYE, PARTNER
Fokus på effektiv formidling via ord og billeder.
Brancheerfaring: energioptimering, IT/mobile, byggeri.
Uddannelse: HD, Design Manager
marie@effektsalgmarketing.dk - 2040 7788

FAGEKSPERTER
Vi løser selv langt størstedelen af opgaverne, men i
det omfang opgaverne kræver særlige kompetencer,
samarbejder vi med en række nøje udvalgte fageksperter,
som har både kvalifikationer og brancheviden i orden.
Vi står for al koordinering, så I kun skal forholde jer til to
personer og dermed bevarer den direkte kontakt.
VI FØLGER:
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HAR DU 1 TIME?
Så giver vi et møde, der inspirerer til hvordan du kan øge dit salg.
Vi samler på mennesker, der gerne vil udnytte potentialet i deres virksomhed
og videreudvikle den.
Hvis du er én af dem, vil vi gerne invitere dig til et uforpligtende
inspirationsmøde, hvor vi bidrager med et frisk syn på, hvordan andre har
opnået mere med det samme, og hvor vi i fællesskab drøfter, hvordan du kan
optimere indtjeningen og/eller effektivisere salgsarbejdet i din virksomhed.
KONTAKT OS I DAG
Ring til Birgitte Forné i dag på tel. 31 72 46 97 eller
send en mail til birgitte@effektsalgmarketing.dk
Vi glæder os til at møde dig.

EFFEKT Salg & Marketing ApS
Hørkær 26, 2730 Herlev
www.effektsalgmarketing.dk
www.linkedin.com/company/effekt-salg-&-marketing

www.effektsalgmarketing.dk

