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[A - I]

ABM, som det ofta förkortas är riktad IP-

marknadsföring mot specifikt utvalda konton
Du kan alltså välja ut dina drömkunder och se
till att göra en kampanj specifikt för dem, så
länge du har deras IP-adress.

 

 

Account Based Marketing

A B

En buyer persona är en semi-påhittad version
av din idealkund och baseras på verklig data
samt kvalificerade gissningar kring
exempelvis demografi, geografi, ålder, kön
och så vidare.

 

Buyer Persona

C

Content betyder innehåll. I
marknadsföringssyfte så handlar det om de
olika typer av innehåll din marknadsföring
kommer i, exempelvis text, video eller bilder.
 

Content

Automation pratas det mycket om inom sälj-
och marknadsföring. Det betyder i stora drag
att automatisera delar av de manuella
processerna som finns på företaget idag.

Exempel kan vara att när du flyttat ett företag
till nästa fas i säljprocessen i ditt CRM så
skickas ett automatiserat mail ut.
 

 

Automation
.. eller avvikningsfrekvens på svenska, är ett
viktigt mätetal för att värdera besökstrafiken
till din hemsida/webbplats. Bounce Rate
mäts i procent och visar hur många som
väljer att lämna hemsidan kort efter de
kommit in på den.

 

 

Bounce Rate
En chatbot är en typ av robot som kan
användas på din hemsida för dina besökare
att chatta med. Roboten har förinställda svar
till vissa frågor och kan hjälpa dina besökare
utan att de behöver prata med någon
anställd.

 

Chatbot

Ett buzzword är ett ord som används flitigt
utan att särskilt många vet vad innebörden
är, och där innebörden dessutom är något
oklar.
 

 

Buzzword
.. eller CTA som det brukar förkortas, är ett
element som tar din potentiella kund vidare i
köpprocessen. Exempelvis knappar på
hemsidan för kontakt, nedladdning eller köp.

 

 

Call To Action

D

Documarketing är ett nytt marknadsfenomen
med syfte att få din publik känslomässigt
involverad i ert företag, genom att
dokumentera vardagen och resans gång med
video, text och bild. Alla älskar en bra story...

 

Documarketing

E

Inom marknadsföring så eftersöker vi
engagemang från vår publik. Engagemang
kan var exempelvis likes, kommentarer och
delningar på sociala inlägg, eller en debatt
kring en marknadskampanj.
 

Engagemang

F

En säljprocess delas ofta upp i olika faser med
syfte att veta hur nära din potentiella kund är
att faktiskt bli kund. Olika faser kan
exempelvis vara prospekt, intresserade, möte,

muntilg överenskommelse. 

 

 

Faser (Säljprocessen)

Gamification är användningen av
spelelement i ett företag för att väcka
engagemang och motivation hos anställda,

eller också potentiella kunder och kunder.
Man gör ett spel av arbetet, och på så sätt
arbetet roligare.

Gamification

G H

En hard bounce är när mailet studsar och
landar tillbaka hos dig som sändare då
mottagarens adress varit ogiltig.

Hard Bounce är ett vanligt mätetal vid
marknadsföringskampanjer via e-mail. 
 

Hard Bounce

I

Inbound Marketing handlar om att förjäna sin
målgrupps uppmärksamhet, och är
motsatsen till "attention marketing"-

strategier så som kalla samtal eller tv-

reklamer. Syftet är att få kunderna att
komma till dig, istället för du till dem.

 

Inbound Marketing



[J - R]

J

Vi pratar mycket om "Jag AB" när vi utbildar
säljare. Tanken är att du som anställd säljare
ska se  det som att du har ditt egna företag i
företaget du är anställd i. Jobba lika hårt som
det var ditt eget, och bete dig som det vore
ditt eget mot dina prospekt och kunder. I
slutändan är det din personliga image som
blir resultatet.
 

 

Jag AB

K

Key Performance Indicator, eller nyckeltal på
svenska., Det är viktiga mätetal som används
för att visa en organisations riktning och
måluppfyllnad,.

 

KPI

L

Lead Nurturing är när du genom olika
aktiviteter hjälper dina potentiella kunder att
bli mer mogna inför ett köpbeslut. Detta kan
göras genom exempelvis kontinuerliga
mailutskick eller kampanjer som påminner
ditt lead om dig, din tjänst och varför de
behöver den.

 

Lead Nurturing

Begrepp inom SEO. Longtail är mer specifika
sökord, och oftast består de av flera ord. Det
är ett specifikt ämne eller delämne som färre
skriver och optimerar för än ett vanligt
sökord.

 

Longtail Keyword

Eller också kallat för Generation Y, är
målgruppen som är födda från tidigt 80-tal
till sent 90-tal. Det som mest utmärker
Millennials är att de är väldigt digitala, och
lever i en digital värld.

 

Millennials

M

Ett MQL är ett lead som kvalificerat sig
genom att ha besökt hemsidan, laddat ned
innehåll eller liknande. Leadet är kvalificerat
för ytterligare marknadsföring och stannar
hos marknadsavdelningen fram till att det
mognat till ett SQL och lämnas över till
säljavdelningen.

MQL (Market Qualified Lead)

N

Net Promoter Score, är ett mätetal som
används för att ta tempen på din kunder. En
undersökning görs bland era kunder för att se
hur nöjda (eller missnöjda) de är samt hur
sannolikt det är att de skulle rekommendera
er vidare och resultatet blir ditt NPS - Net
Promoter Score.

 

NPS

O

Öppningsgraden är ett mätetal för att se hur
många av mottagarna som öppnat ditt mail i
en marknadsföringskampanj via e-mail. Tack
vare detta mätetal vet du sedan om
ämnesraden eller ditt namn som avsändare
bör korrigeras. 

 

Open Rate

P

Ett prospekt är en kvalificerad potentiell
kund. Kvalificerad på så sätt att den matchar
din beskrivning av en perfekt kund, någon du
känner och har en bra öppning till eller
någon som visat visst intresse. Ett prospekt
kan vara både ett företag och en
kontaktperson.

 

Prospekt

Q

En Sales Quota är en kvot för dig som
individuell säljare att uppfylla för att
organisationen eller företaget ska uppfylla sin
totala säljbudget. 
 

Quota

R

... eller också kallat för Remarketing är en
marknadsföringsteknik som gör att du kan
visa annonser för människor som varit inne
på din hemsida. Detta görs via s.k. cookies,

och annonserna dyker sedan upp på
displaynätverk som Google, Aftonbladet och
så vidare.

 

Retargeting
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Sales Enablement är en funktion på ett
företag med syfte att möjliggöra mer
försäljning. Detta görs genom att svetsa ihop
samarbetet mellan olika avdelningar, skapa
innehåll i olika avdelningar för att underlätta
för säljavdelningen, implementering av nya
verktyg och automatisarede flöden
tillsammans med kontinuerlig säljträning.

 

Sales Enablement

S T

Tjänsteförsäljning är försäljning av kunskap
och tjänster, när en fysisk produkt inte finns
att ta på.

 

Tjänsteförsäljning

U

En USP är en unik konkurrensfördel för just
ditt företag, tjänst eller produkt som gör att
just det/den är unikt mot konkurrerande
erbjudanden. 

 

USP (Unique Selling Proposition)

V

Vertikal försäljning handlar om att bredda sin
försäljning genom att som i vanliga fall inte
segmentera sina kunder och potentiella
kunder efter storlek, utan istället exempelvis
efter bransch. Istället för att ha AM och KAM-

avdelningar, kan man då ha avdelningar som
är inriktade på specifika branscher.
 

Vertikal försäljning

W

Mun till mun-marknadsföring, eller Buzz
Marketing som det också kallas är en typ av
marknadsföring som görs genom att hjälpa
dina nöjda kunder prata gott om dig till
andra företag och potentiellt nya kunder.  
 

Word of mouth

X

10X Content är ett begrepp inom SEO.

Marknadsföringsinnehåll som är 10 gånger
bättre än det bästa resultatet som för
närvarande kan hittas i sökresultaten för en
viss sökordsfras eller ett visst ämne.

10X Content

Ett annat ord för Millennials - målgruppen
som är födda från tidigt 80-tal till sent 90-tal.
Det som mest utmärker Millennials är att de
är väldigt digitala, och lever i en digital värld.

 

Generation Y

Y Z

Gen Z, är den generationen som kom efter
Generation Y, eller Millennials som de också
kallas. Målgruppen är födda från sent 90-tal
fram till 2010 ungefär. Brukar ibland kallas för
"iGenerationen" och är den första
generationen som föddes rakt in i den
digitala världen med iPads och datorer som
leksaker.
 

Generation Z

Å

Lyssna 80 procent, prata 20 procent. Det är
vår 80-20-regel som vi ofta pratar om på våra
säljutbildningar. Syftet är att låta din kund
eller potentiella kund få prata och öppna upp
sig för att du ska få bättre förståelse för hur
du kan lösa deras affärsproblem. Dina 20
procent som säljare ska helst bestå utav
frågor, följdfrågor och sammanfattningar.
 

Åttio-tjugo (80-20-regeln)

Ä

Ett tjänsteföretag kan ibland ta ägandeskap
över vissa delar av din organisation.

Exempelvis så kan du låta en marknadsbyrå
få ta ägandeskap över din
marknadsavdelning, vilket betyder att den
marknadsbyrån då blir din externa
marknadsavdelning.

Ägandeskap

Ö

Din önskekund, eller drömkund, är ett företag
du väldigt gärna skulle vilja dra in som kund
till ditt företag. Det kan exempelvis vara din
förra arbetsgivare, ett väldigt stort företag
eller ett företag som skulle passa som handen
i handsken för din produkt eller tjänst. 
¨

Önskekund
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