B2B Lead Piloten

Mere end bare marketing
Vi hjælper B2B virksomheder med at fylde
deres pipeline og få flere salgsmøder med
relevante og interesserede beslutningstagere,
så kold kanvas bliver fortid.
Måden vi gør det på er gennem et veltestet og
succesfuldt marketing framework, som vi
kalder B2B Lead Piloten.
Det består af 3 marketing funnels, der i
samspil formår systematisk at generere,
opvarme og overlevere leads til salg.
Lead piloten er funderet i video, annoncering
på social media, email marketing og intelligent
marketing automation.
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B2B Lead Piloten:
En automatiseret leadmaskine for ambitiøse B2B virksomheder.

VI GARANTERER:

SÅDAN FUNGERER DET:

Vi kan ikke garantere, at der kommer salg ud af vores indsats, men vi kan
Vi holder en workshop, hvor vi lærer jeres virksomhed at kende. Herefter
garantere, at der kommer relevante leads, og at de bliver behandlet på en måde, udvikler vi det content, der er nødvendigt for at kunne opstarte vores aktivitet.
som stiller dem mere positive overfor jer og jeres ydelse.
Der går én måned med udvikling af platformen og så eksekverer vi for jer i to
måneder med en månedlig KPI status og gennemgang af resultater samt tiltag.

DU FÅR:

Efter tre måneder har du et framework, som du kan drive videre med - eller uden
- os.
Vi skaber en bæredygtig, skalerbar og pålidelig lead generation platform, som
både formår at skabe relevante leads, opvarme dem og overlevere dem til
salg.

B2B Lead Piloten: Metode

Vi laver en lead
magnet, som
tiltrækker de
rigtige
beslutningstagere

Vi annoncerer
den og skaber
derigennem
kvalificerede
subscribers, som
interesserer sig
for jeres produkt.

Når de er kommet
ind på emaillisten,
så sender vi dem
en serie mails,
som stiller dem
positivt overfor
jeres virksomhed
og får dem til at
forstå værdien af
jeres produkt.

Når de opnår en
bestemt score,
eller på anden
måde udviser en
købers adfærd, så
bliver de
overleveret til salg
med den
nødvendige
information.

Benchmark på tværs af vores B2B Lead Pilot: 3 måneder

LIFECYCLE STAGE

COUNT

%

Subscribers
Leads
MQLs
SQLs
Salgsmøder
Nye kunder
ROI

231
115
59
41
16
10

100%
50%
25%
16%
7%
4,28%
659,08%

AOV
Samlet investering i annoncer
Samlet investering i Rx Leadpakken

50.000 kr
30.000 kr
49.000 kr

Når Marketing Automation
(endelig) virker i virkeligheden!
Skal du have gang i noget B2B
marketing automation, så synes jeg
helt klart at du skal hive fat i
Frederik Saabye Møller og
saabyemedia - Han er More Raw! Vi
hjælper selvfølgelig gerne til.
Stafan Avivson, CEO & Founder
BMoreRaw ApS

Hvad siger andre?

Efter en kort testperiode,
der skabte resultater allerede indenfor den første
uge, valgte vi at sætte mere skub i markedsføringen
og gangede KPI'er, markedsføringsbudget og indsat
med 4. Til trods for den markante stigning er tallene
gået hånd i hånd, hvilket kun giver mening for alle
parter.
Vi har gennem hele processen haft enormt tæt
dialog med Frederik, hvilket har gjort at kvaliteten
af vores leads er blevet meget bedre - de
henvendelser, der kommer nu, er alle lige efter den
definerede målgruppe!

Jeg kontaktede saabyemedia
og hurtigt havde vi brainstormet, tænkt strategi og
lagt ambitiøse mål for Socialjobs online
markedsføring.
Målet var at udbrede kendskabet til Socialjob, få
skabt trafik på siden samt oprettelser af jobagenter.
Der gik rekord kort tid, før saabyemedia havde
skabt resultater, som oversteg vores forventninger
flere måneder før tid.
Vi har et godt og frugtbart samarbejde med
saabyemedia, og vi vil meget gerne anbefale dem til
andre virksomheder, der har brug for stærke
resultater.

Frederik Ploug Klitgaard, CCO
esignatur Dk ApS

Marianne Jacobsen, Ejer & Direktør
Socialjob ApS

Kontakt:
Frederik Saabye
CEO & Founder
saabyemedia ApS
email: frederik@saabyemedia.dk
tel: +45 23981677
www.saabyemedia.dk

