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ROCKET REVENUE

Unik mix av strategi, kreativitet, tech och 
djup kunskap kring digitala plattformar

Över 40 talanger, kontor i Stockholm, 
Helsingborg och Göteborg 

Hjälper +200 kunder från olika branscher och 
i olika utvecklingsstadier

Investerat miljarder och Premium Partner 
till både Facebook och Google

Lönsam digital 
marknadsföring

Var vill ni resa och hur 
högt vill ni nå?

Hur kan vi skapa 
lyftkraft?

Vad är era digitala 
utmaningar idag?



KONSUMENTEN

Idag är vi ständigt 
uppkopplade

Fler än 90% använder Social 
Media och söker på Google 
dagligen

Vi spenderar nästan 8h per 
dag på att konsumera
digitala tjänster

All forskning visar att köp-intentionen 
är mycket högre i sociala kanaler och 
via sök. 



MARKNADEN

Finns där konsumenten 
är

Den digitala mediamarknaden har växt från 
20% till 60% de senaste 10 åren. Förra året 
investerades hela 24 miljarder i Sverige och 
trenden är starkt ökande.

Hälften av pengarna investeras på Social Media 
och Google, globalt finns idag mer än 7 
miljoner aktiva digitala annonsörer och 3 av 4
annonserar i båda kanalerna. 

Tar du tillvara på kraften i de digitala 
plattformarna? Kapitaliserar du på sociala media, 
sök och online video?



ROCKET MARKETING
6 FRAMGÅNGSFAKTORER



Awareness

Consideration

Conversion

Loyalty

Sait

Newsletter/sms

Blog

SOME

KÖPT MEDIA vs EGNA KANALER

#1. Förstå kunden, kundresan och 
kundvärdet

FRAMGÅNGFAKTORER



SOCIAL SEARCH ONLINE VIDEO

#2. Förstå och prioritera de kanaler som ger 
bäst resultat

FRAMGÅNGFAKTORER



• Se kunddata som högoktanig raketbränsle
• Bygg data-drivna målgruppsstrukturer 
• Tanka plattformarnas AI med rätt data

KUNDDATAN SOM RAKETBRÄNSLE
• Testa flera olika kampanjer, budskap
• Analysera, utveckla och optimera
• Investera/Gasa där det ges önskat resultat

A/B TESTA, UTVECKLA, OPTIMERA

#3. Anamma ett data-
och testdrivet arbetssätt

FRAMGÅNGFAKTORER



#4. Utforma slagkraftiga budskap med 
kunskap om målgrupp & kanal 

FRAMGÅNGFAKTORER



GRUNDEN TILL SLAGKRAFTIGA BUDSKAP

Vilka problem
löser du?

Vilka USP:ar har
du?

Vad tycker kunderna
om dig?

Barriärer, rädslor?

Drivkrafter och kultur?

Enkel/komplex inköps-
process?



1. Kreativ 
produktion

Skapa mycket kreativ I starten, breda
tester. Med tiden smalnar man av och

tweakar detaljer.

2. Kampanj, data 
och analys

Kontrollerade, mätbara och
relevanta tester ger goda

förutsättningar.

DATADRIVEN KREATIV UTVECKLING





UGC, testimonials och reviews är
en ökande trend på alla
marknader!

Innehåll som upplevs som
“organiskt” och anpassat för 
specific kanal presterar bättre!

Vi tenderar att lita mer på andra
människor än på företag!



#5 Följ i realtid hur marknadsföringen
får er affär att växa

MONTH

WEEK

DAY

PERIOD

11.01.2022

11.03.2022

+45´
BOOKINGS

REVENUE / DAY

FRAMGÅNGFAKTORER



5. Set up 
Teknik & Data

3. Affärsmål/KPI:er4.
Plattformar/Kanalmix

1. Konsument/Köpprocess6. Optimering/Realtid

#6 Utveckla strategin utifrån
ett helhetsperspektiv

ROCKET MARKETING

2. Produkt/Erbjudanden



leif.ohlund@rocketrevenue.se

TACK!


