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PROTOSELL TIPSAR

Skapa en struktur som hjälper dig uppnå en  
framgångsrik inbound kampanj som ger resultat.

CHECKLISTA - Hur du genomför en lyckad inbound kampanj 
Är du redo redo att trycka på  ”start” knappen? Innan du drar igång den, se till att du har checkat  
av alla nödvändiga steg. Här är en checklista som visar dig vilka steg du bör ha genomfört.

Identifiera er kampanjmålgrupp. vem skall ni kommunicera med?  
Förstå er buyer persona innan ni lanserar kampanjen för att nå dem  
på rätt sätt.

Skapa erbjudande (n) + landing pages. Kom ihåg att SEO optimera 
er landningssida, ha ett tydligt värdeerbjudande och uppmaning  
(vanligtvis ett formulär som skall fyllas i).

Sätt upp tydliga mål + nulägen. Sätt upp SMART mål för att  
säkerställa framgång.

Planera + skapa automation + vårdande flöden. Kampanjen slutar inte 
när du fått besökaren att konvertera på landningssidan. Planera och bygg 
uppföljningskampanjer för att vårda ditt lead hela vägen igenom säljtratten.
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OM OSS
Vi hjälper tillväxtföretag som vill accelerera försäljningen. 
Är du redo att bygga en väl-oljad leadsmaskin som levererar möten till er säljavdelning?  
Gå in här och boka din kostnadsfria nulägesanalys och plan framåt.

Skriv en bloggpost. Din kampanj är fantastisk – dölj den inte för världen. 
Använd din blogg som en möjlighet att introducera dina läsare till din 
värdeadderande innehåll de kommer upptäcka I ditt erbjudande.

Addera lång svans nyckelord (en effektiv SEO metod). Se till att 
kampanjen är SEO vänlig så att intresserade potentiella kunder fortsätter 
hitta till din kampanj långt efter du aktivt slutat promota den.

Dela den på sociala media. Promota din bloggpost och erbjudande 
via sociala medier för att driva trafik till toppen av säljtratten.

Spåra dina URLs. Var kommer trafiken ifrån och hur hittar besökarna er. 
Spårnings URLs kan hjälpa.

Rapportera resultaten. Hårt arbete skall mätas. Du satte SMARTA mål 
och nu är det dags att fira framgångarna. Sammanställ och visa siffrorna 
internt.

Överväg betald sökning och andra kanaler.  Att jobba med flera 
kanaler är oftast väldigt effektivt. Se bara till att mäta effekterna från 
alla kanaler.
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