
Life Cycle Marketing Planner

Tiltræk Sælg WOW!

Vækst din virksomhed smartere 

Ved at øge dine kunders  værdi



Det er en strategisk plan, der inkluderer taktikker og værktøjer, der er præcist

målrettet den målgruppe, du forsøger at tiltrække. Lifecycle Marketing-

rammen indeholder gennemprøvede ideer og innovative strategier designet til

at hjælpe dig med at få flere kunder, øge dit salg og spare tid.

Dette værktøj indeholder alt, hvad du behøver for at holde din virksomhed på

sporet i den næste uge, måned og år. Du kan bruge materialet i dette værktøj,

til at forme ideer og skabe indsigt i de største muligheder, du ser i din nuvrende

marketing- og salgsstrategi.

Lad os sammen skabe en salgs- og marketingstrategi, et trin ad gangen.

Lad os komme i gang!

Velkommen
Det kan være skræmmende at udarbejde en salgs- og marketingstrategi

for en lille virksomhed. Markedsføring af din virksomhed involverer

mere end en fantastisk butiksfacade, flot skiltning, en veldesignet

hjemmeside og et tæppe af annoncer på tværs af ens relevante kanaler.

Lifecycle Marketing-
rammen hjælper dig

med at få flere
kundeemner, øge dit

salg og spare tid.
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Introduktion
Lifecycle Marketing - tankegangen giver dig en simpel

model, som du kan bruge til at tiltrække kundeemner, øge

salget og imponere dine kunder.

"Lifecycle Marketing" tankengangen som du introduceres for, blev udviklet af

et team af salgs- og marketingeksperter og har hjulpet tusindvis af små

virksomheder med at opnå succes.

Skønheden ved Lifecycle Marketing ligger i den enkle ramme, som kan

anvendes på enhver virksomhed, uanset branche eller forretningsmodel. 

Når det sættes i værk, vil Lifecycle Marketing hjælpe dig med at øge salget OG

give dig mere tid til at fokusere på de ting du elsker.

Når det sættes i
værk, vil Lifecycle

Marketing hjælpe dig
med at øge salget

OG give dig mere tid
til at fokusere på de

ting, du elsker.
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Tiltræk

Sælg

WOW!

Kr.

Mål

Tiltræk interesse

Indsaml leads

Uddan

Tilbud

Luk aftale

Giv værdi og WOW

Tilbyd mere

Referencer

TILTRÆK er den første fase i Lifecycle
Marketing.

I denne fase vil du fokusere på disse:

At kende din målkunde 

At tiltrække interesse 

At samle kundeemner

SÆLG er anden fase i Lifecycle
Marketing-rammen. 

Her lærer du, hvordan du konverterer 
 ved at fokusere på disse stadier:

Uddan

Tilbud

Luk

WOW er den tredje og sidste fase i
Lifecycle Marketing.

Denne fase er designet til at hjælpe
dig med at skabe begejstrede
kunder og få dem til at vende
tilbage efter mere. I denne fase vil
du:

Levere og skabe "Wow-effekt" 

Tilbyde mere 

Få henvisninger



IDENTIFICER DIN MÅLGRUPPE

Som iværksætter har du store drømme. 
Du ønsker, at hele verden skal vide, at dine

produkter og tjenester er tilgængelige.

Det kan være nemt at bruge enorme summer på at forsøge at tiltrække

verden til dine produkter og tjenester, kun for at opdage, at du har

overbrugt dine budgetter, og at du ikke har genereret nye kunder.

Det er svært at blive bemærket i det samfund vi lever i, men at forsøge at

nå ud til alle med dit produkt eller din service er ikke kun ineffektivt, det

er også meget dyrt. Derfor er det vigtigt at definere din målkunde

snævert og møde dem, hvor de er.

Hvem er mine ideelle kunder? 
(Brug demografiske oplysninger såsom alder, årlig indkomst og uddannelsesniveau. 
Brug psykografiske oplysninger såsom adfærd, hobbier og værdier.)

Hvad er deres smertepunkter? 
(Effektivitet, brugervenlighed, tid osv.)



Hvorfor skal de købe hos mig
(og ikke min konkurrent)?

Hvad er deres mest
almindelige indvendinger
mod at handle med mig?
(omkostninger, tid osv.)

Hvem er IKKE i min målgruppe?

NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE



Når det sættes i
værk, vil Lifecycle

Marketing hjælpe dig
med at øge salget

OG give dig mere tid
til at fokusere på de

ting, du elsker.

Byg min målgruppe
 

Demografi: de gennemsnitlige eller typiske karakteristika for din målgruppe. 

Psykografi: hvad motiverer dem til at handle.

Alder Køn Forhold

Børn Indkomst Uddannelse

Region Hobbier Værdier



TILTRÆK FLERE KUNDER TIL DIN
VIRKSOMHED

Når du ved, hvem din(e) målgruppe(r) er, skal du finde ud
af, hvor de er mest tilbøjelige til at komme i kontakt med

dit brand og være modtagelige for dine budskaber.

Tænk på placering både online og personligt. Er de på en bestemt social

medieplatform? Deltager de i lokale erhvervsarrangementer? Er de medlemmer

af et lokalsamfund eller arbejder de i nabolaget?

 

Når du har identificeret, hvor de er, skal du begynde at fokusere din indsats der.

 

Måske betyder det, at du skal slutte dig til en lokal netværksgruppe, åbne en

Twitter-konto eller bruge nogle penge på annoncering.

 

Vær, hvor dine kunder er, og begynd at engagere dig med dem på en autentisk,

hjælpsom og personlig måde.

 

Brug lead-magneter, såsom videoer, gratis rapporter, kuponer eller

konkurrencer til at tiltrække flere fra din målgruppe til din virksomhed.

Hvor "hænger mine kunder ud"? 
(Sociale medier, online platforme, konferencer osv.)



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvad ville tiltrække dem til mine
produkter og tjenester?
(Undervisningsmateriale, rapporter osv.)

Hvilke lead-magneter virker i øjeblikket? 
(Kuponer, konkurrencer, gratis prøveversion osv.)

Nye ideer til lead-magneter?
 (Videoer, prøvepakker, demo'er osv.)



Hvad er nogle almindelige fejl, som du
hjælper folk med at undgå?

3 fejl, de fleste mennesker begår, når de [fx:
Køber deres første hjem, renser deres pool] 

Begår du disse 3 fejl i [opdragelse af dine
børn]?

3 almindelige [investerings] fejl, du ikke ved,
du laver

BRAINSTORM til lead-magneter

Hvad er de underliggende mål dine kunder har?

3 tips til succesfuld [udgivelse] af din [første bog] 

3 ting, du absolut behøver at vide om [plænepleje] 

3 gennemprøvede teknikker til at [øge din energi]

3 nye tricks til at [komme på den første side af
google] 

3 nøgler til at ordne dit [skorpion] problem

Hvad er de frustrationer, folk har, når de
køber fra dine konkurrenter?

3 spørgsmål at stille din [poolreparatør], før du
ansætter ham. 

3 fejl, som nye [advokater] begår, når de
[skriver testamenter] 

3 ting du skal overveje, når du [vælger dit
skadedyrsbekæmpelsesfirma] 

De 3 største problemer med [offentlige skoler]

Hvad er dine kunder nysgerrige efter eller
forsøger at lære?

3 spørgsmål jeg bliver altid spurgt om
vedrørende [investering] 

3 ting, de burde have lært i [gymnasiet] om
[investering] 

3 tips til at håndtere [børn, nysgerrige naboer]

Kortlæg min lead-magnet

Identificer dine lead-magneters egenskaber
og kategoriser dem nedenfor.

Vigtigt

Ikke - Vigtigt

Haster Haster - Ikke

Jeg har brug for denne
type lead-magnet... i går:

Jeg har allerede denne
lead-magnet, og den virker:

Jeg har allerede denne
lead-magnet, men den
virker ikke:

Jeg har ikke brug for
denne lead-magnet:



SAML BESØGENDES
INFORMATION FOR AT FØLGE OP

Når du begynder at tiltrække flere kunder til
din virksomhed, vil du gerne sikre dig, at de

ikke forlader og glemmer dig

Nu hvor du har tiltrukket det rigtige publikum, skal du enten foretage salget eller

få deres kontaktoplysninger, så du kan følge op på de kundeemner, der endnu ikke

er klar til at købe. 

Du kan fange kundeemner ved at give dem noget af værdi i bytte for deres

kontaktoplysninger, såsom en gratis prøveversion eller prøve af dit produkt eller

din tjeneste. 

Opbyg tillid og giv dine kundeemner en grund til at tilmelde sig. E-bøger, podcasts,

videoer, webinarer og downloads er blot nogle af de indholdsaktiver, som du kan

tilbyde for at opbygge tillid hos dit publikum og skabe troværdighed for dit brand. 

Gør det nemt at tilmelde dig med de rigtige værktøjer, såsom en webformular på

din blog eller dit websted.

Hvor mange besøgende tiltrækker og samler jeg hver måned ved at bruge følgende?
 
 
 
 
 
 
 

Website:
 

Events:
 
Blog:

 
Direct mail:

 
Telefon:

Networking:
 

Sociale medier:
 

PPC::
 

SEO / SEM:
 
Walk-in:



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvordan kan jeg indsamle
deres information?

Netværks-events

Medarbejderne
spørger nye leads

Demonstrationer

Webforums eller 
blogs

Lead gen 
via SoMe

Konkurrencer

Andre metoder

Hvad kan jeg bruge til at organisere
potentielle kunder, når jeg har deres
oplysninger? 
(Database, regneark, CRM osv.)

Hvilke mangler har jeg i min lead
indsamling?



UDDAN SÅ DU KAN SÆLGE MERE
Forbrugere vil kun være opmærksomme på dig,
når de er motiverede, og den bedste måde at få

deres opmærksomhed på er gennem
interaktion og uddannelse.

Det er vigtigt at forstå din målgruppe, før du kan skabe indhold, der er relevant for

dem. Mens du bygger din indholdsstrategi, skal du overveje, hvordan dit budskab

tjener din målgruppes grundlæggende psykologiske- eller selvopfyldende behov. 

Byg derefter indhold på din hjemmeside, blog, sociale netværk eller andre

kommunikationsplatforme, der imødekommer disse behov.

Hvilke spørgsmål har potentielle kunder, før de køber hos mig? 
(Produktdetaljer, omkostninger, garanti, resultater, socialt bevis osv.)



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvordan kan jeg fremhæve disse behov og
bekymringer? 
(E-mail-serie, white-paper, info sider på din
hjemmeside, videoer.)

Hvor kan jeg fremhæve disse bekymringer? 
(Blog, sociale medier, nyhedsbreve osv.)



Kr.

GIV TILBUDET

For at give det rigtige tilbud på det rigtige
tidspunkt er det vigtigt at forstå din målgruppes

købsproces – den rejse en kunde gennemgår, før de
beslutter sig for at købe (eller ikke købe) hos dig

Den bedste måde at gøre dette på, er ved at observere tidligere kunders

handlinger og udarbejde et "kort" over købsprocessen. Match derefter din

salgsproces med deres købsproces.

Hvis du har et salgsteam (eller hvis du er hele salgsteamet), vil du gerne optimere

dine ressourcer, så du bruger din begrænsede tid med forbrugere, der er

kvalificerede.

Med leadscoring kan du spore dine kundeemners adfærd og aktiviteter, så du kan

bestemme deres varierende interesseniveau for din løsning.  Det er en fantastisk

taktik at bruge, som vil hjælpe med at sikre, at du bruger din begrænsede tid på de

mennesker, der med størst sandsynlighed vil konvertere.

Hvad er mit overbevisende tilbud? (Hvilken løsning giver jeg, der løser mine kunders smertepunkter?)

Hvornår skal jeg forlænge tilbuddet? 
(Efter at de har læst e-bogen, efter en konference, når de indleder et opkald med en sælger osv.)



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvordan ser min kundes købsrejse ud?
(Hvordan kommer købere fra trin et ("Har jeg et behov?")
til en berettiget beslutning?)

Hvordan ved jeg, hvornår en
kunde / lead er "varmt"?

Hvad er nogle af de vigtigste indvendinger,
som jeg bliver nødt til at overvinde?

Hvilke tilbud virker til at
konvertere salget?

Hvad sker der med alle andre, der ikke
beslutter sig for at købe med det samme?



Kr.

"LUK" FLERE AFTALER

At "lukke" salget involverer mere end
blot en udveksling af penge eller

underskrevne dokumenter.

I en direkte salgssamtale indebærer tæt og tydelig kommunikation, et godt

nærvær samt skriftlig dokumentation. 

I en e-handelsvirksomhed involverer slutningen at sikre, at der er en mekanisme

til opkrævning af betalinger og behandling af ordren. 

Uanset din virksomhedstype er lukningen signalet om, at handlen er blevet

forhandlet, og du kan nu begynde leveringsprocessen (og i sidste ende sælge

mere).

Hvordan køber kunder hos mig? (Online, personligt, via salgsteam)

Hvordan gør jeg det nemt at købe hos mig?



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvordan kan jeg gøre det endnu lettere?

Hvad er de 3 bedste tiltag, jeg kan
implementere  for at forbedre mit
salgssystem?

1

2

3



SKAB EN "WOW"-KULTUR
Det første skridt til at imponere dine kunder er

at levere mere, end du har lovet. Dette kan virke
simpelt og indlysende, men i det daglige arbejdes

travlhed bliver det ofte overset.

Tænk på sidste gang du var fuldstændig imponeret af en virksomhed. Du har

sikkert handlet med dem mere end én gang og måske endda fortalt et par af dine

venner om det. 

At imponere dine kunder involverer at gå den ekstra mil for at skabe en

mindeværdig, dejlig oplevelse, der vil skabe kunder for livet.

Gør kunderne tilfredse ved at levere den service eller det produkt, som dine

kunder betaler for rettidigt. Så imponerer dem ved at gå ud over deres

forventninger og ved at give ekstra værdi.

Hvad er 5 ting, jeg kan gøre for at imponere mine kunder i løbet af de første 30 dage?
(Send et kort, unik emballage i høj kvalitet, kuponer, personligt telefonopkald osv.)

1

2

3

4

5



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvad er 5 ting, jeg kan gøre for at fortsætte
med at imponere mine kunder efter de
første 30 dage? 
(Periodiske undersøgelser, fødselsdagskort,
feriemeddelelser osv.)

Hvordan ved jeg, hvornår en
kunde / lead er "varmt"?

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at mine
kunder nyder den service eller produkter,
de har betalt for? 
(Opfølgnings-e-mail, undersøgelse,
kundetilfredshedsværktøj osv.)

Hvordan kan jeg finde ud af, hvordan
mine kunder har det?
(Undersøgelser, e-mail, telefonopkald osv.)

Når en kunde ikke er tilfreds, hvad kan
jeg gøre for at gøre situationen bedre?

1

2

3

4

5



ØG VÆRDIEN AF HVER KUNDE
Det andet trin i at skabe en oplevelse, som skaber

en "Wow"-følelse hos dine kunder, 
involverer at tilbyde mere.

At bestemme, hvad der skal tilbydes, og

hvornår det skal tilbydes, involverer strategi. 

Den nemmeste måde at gøre dette på er at

bestemme, hvordan du kan hjælpe din

målgruppe i dag og i fremtiden. 

Løsningen behøver ikke at være dit specifikke

produkt eller din service, og den behøver

heller ikke at resultere i et salg. Din løsning

kan være lige så nem som at give tips og

ressourcer i forbindelse med deres

forespørgsler. 

Her er tre måder, hvorpå du taktfuldt kan øge

din omsætning, samtidig med at du fortsat er

hjælpsom:

Krydssalg: Kunder er ikke altid

opmærksomme på de perfekte

produkt- eller serviceparringer og

kan være villige til at købe relaterede

varer, der forbedrer deres oplevelse.

Mersalg: Lyt til dine kunder og prøv

at forstå deres behov. De kan være

villige til at betale ekstra for særlig

behandling, garantier eller månedlige

programmer. 

Nye produkter: Husk at hjælpe dine

kunder ved at identificere ting, der vil

forbedre deres liv eller forretning,

ved at give dem besked om nye

produkter eller tjenester.

Hvilke produkter tilbyder jeg, som ofte købes sammen, eller som kunder ville
opfatte som et must-have baseret på deres tidligere købshistorik? 

(Tilbehør, software)



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvad er mine muligheder for mersalg? Hvad
kan jeg tilbyde som et højere serviceniveau? 
(Garanti, specialbehandling osv.)

Hvad gør jeg for at opmuntre eksisterende
kunder til at købe nye produkter?



STYRK DIT SALG MED
HENVISNINGER

At bede om henvisninger og belønne kunder, der
henviser din virksomhed til deres venner og netværk,

fuldender den sidste fase af Wow-oplevelsen.

Effektive henvisningsprogrammer er en stor gevinst for små virksomheder, fordi de

hjælper kunder med at udvikle vaner, der inkluderer din virksomhed. 

Overvej at etablere et henvisningsprogram med belønninger, der er nemme at

opnå. 

At give små gavekort, rabatter eller biografbilletter til henvisninger er en

fantastisk måde at vise din påskønnelse.

Når en kunde er tilfreds, hvordan kan jeg så bede om henvisninger, gentagne
salg eller udtalelser? (Undersøgelser, kort osv.)



NØGLE HANDLINGER 
I DE NÆSTE 30 DAGE

Hvordan belønner jeg kunder, der henviser? 

Hvad gør jeg for systematisk at bede om
henvisninger?



Arbejdsark

Ideer til omkostningseffektive måder at imponere dine kunder på:

1. Marker afkrydsningsfeltet ud for de varer, du kan bruge til at imponere dine kunder.
 

2. Har du fået en ny idé? Tilføj yderligere tanker i det angivne rum.

Udfyld ordrer til tiden

Opfølgning med mails

Besvar spørgsmål, som de stiller

Send et gavekort ved hvert køb

Start et belønnings- eller loyalitetsprogram

Giv en overraskelsesrabat

Send en bog med en personlig bemærkning

Giv specielle private indkøbstider eller præmier på bestemte tidspunkter

Hold en fest for alle dine kunder ved din næste store begivenhed

Giv et gavekort til en vare i din butik eller på din hjemmeside

Giv tilbud til kunder, der bidrager med ideer eller engagerer sig i din virksomhed online

Fejr en begivenhed, såsom en fødselsdag eller et jubilæum

Fejr en milepæl, såsom antal år som kunde

Opgrader deres forsendelse til prioriteret post



Tilbyd gratis indpakning ved produktkøb

Angiv en stjerne efter deres firma

Giv mulighed for gruppe-/masseordre

Giv dem bonus på deres ordrer

Send personlige adresselabels

Send prøver af nye produkter

Ring til dem og sig tak

Send et håndskrevet takkebrev

Send en lodseddel ved hvert køb

Vis kunden på din hjemmeside

Send cookies, frugt eller blomster

Donér på vegne af din kunde

Plant et træ på vegne af din kunde

Mød kunder i de byer, du besøger

Giv en opgradering gratis

Send noget unikt, såsom en guitar pick øreringe til
musikelskere eller sippy cups til forældre med børn

Planlæg frokost på dit kontor, og inviter kunder til at deltage og dele feedback

Fortæl dine kunder, hvordan deres feedback blev implementeret

Inkluder et gratis USB-flashdrev med deres ordre

Send en lamineret referencevejledning eller diagram

Opret en videobesked og send den via e-mail



Noter
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Tiltræk Sælg WOW!

Sådan kommer du i gang

Gennemgå spørgsmålene i hver af de 3 faser. Vælg hvert udsagn, hvor svaret er ja. Tildel et

point til hver af disse udsagn, og læg din score sammen for hver fase. Fasen med den laveste

score bør være dit udgangspunkt i opbygningen af   din Lifecycle Marketing-strategi. Hvis der

ikke er en klar fase til at begynde med, anbefaler vi, at du starter med Attract-fasen.

Tiltræk

Jeg er klar over, hvem min målgruppe er.

Jeg kender smertepunkterne for min målgruppe.

Jeg forstår, hvad min målgruppe interesserer sig for.

Jeg er klar over, hvem der ikke er i min målgruppe.

Jeg forstår, hvad der får min virksomhed
til at skille sig ud fra mængden.

Jeg ved, hvor mine kunder 'hænger ud'.

Jeg har en proces til at generere leads.

Jeg bruger i øjeblikket leadmagneter til
at tiltrække trafik til min virksomhed.

Jeg bruger mere end 2 typer leadmagneter

Jeg bruger sociale medier til at
tiltrække trafik til min virksomhed.

Jeg har en formel proces til indsamling af
kundeoplysninger.

Jeg har et system til at organisere potentielle
kunder, når jeg har deres oplysninger.



Sælg

Jeg forudser spørgsmål, som potentielle
kunder har, før de køber hos mig.

Jeg har en klar indholdsstrategi.

Jeg har klarhed omkring mit overbevisende tilbud.

Jeg ved, hvordan potentielle kunder træffer
beslutninger om, hvad og hvornår de skal købe.

Jeg forstår min kundes købsrejse.

Min salgsproces er knyttet til 
min kundes købsproces.

Mit salgsteam er blevet fuldt
uddannet i salgsproceduren.

Jeg har en strategisk plan til at gøre det 
endnu nemmere at købe hos mig.

Jeg har et system til at identificere,
hvornår nogen er klar til at købe.

Jeg forstår, hvilke tilbud der virker
for at konvertere salg.

Jeg har en klar proces for at lukke salget.

Det er nemt at købe hos mig.

WOW!

Jeg har en konsekvent plan
for at imponere mine kunder.

Jeg opfylder til tiden eller tidligt, 
hvis det er muligt.

Jeg leverer en kvalitetsservice eller et produkt.

Jeg sender personlig tak til kunderne.

Jeg sender en lille takkegave til kunderne.

Jeg ringer til mine kunder for at
tjekke ind og takke dem

Jeg har en proces til at bede 
hver kunde om henvisninger.

Jeg har et formelt incitamentsprogram til at
belønne folk, der henviser andre.

Jeg har en proces til at
generere gentagne salg.

Jeg har et kundeloyalitetsprogram.

Jeg tilbyder yderligere 
produkter/services under salget.

Jeg har et formelt henvisningsprogram.



KORTLÆG DIN KUNDE LIVSCYKLUS 
MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Baseret på dine resultater i afsnittet "Kom godt i gang" 
og i hvert enkelt afsnit definere dine ønskede mål for de næste 30 dage.

 
Brug denne side til at kortlægge din strategi for hver af de 9 stadier. 

 
Når du er begyndt at implementere din nye Lifecycle Marketing-strategi, skal du spore

dine fremskridt. Brug disse data til at bestemme, hvor du kan forbedre din strategi.

Mål

Tiltræk interesse

Indsaml leads



Giv værdi og WOW

Tilbyd mere

Referencer



KORTLÆG DIN KUNDE LIVSCYKLUS 
MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Brug denne side til at kortlægge din strategi for hver af de 9 stadier. 
 

Når du er begyndt at implementere din nye Lifecycle Marketing-strategi, skal du spore
dine fremskridt. Brug disse data til at bestemme, hvor du kan forbedre din strategi.

Kr.

Uddan

Tilbud

Luk aftale



KORTLÆG DIN KUNDE LIVSCYKLUS 
MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Brug denne side til at kortlægge din strategi for hver af de 9 stadier. 
 

Når du er begyndt at implementere din nye Lifecycle Marketing-strategi, skal du spore
dine fremskridt. Brug disse data til at bestemme, hvor du kan forbedre din strategi.

Giv værdi og WOW

Tilbyd mere

Referencer



Noter



Tak fordi du ville læse med

Vi håber, at du fandt indholdet brugbart, og at du kan bruge nogle
af ideerne til at forbedre elementer/processer i din virksomhed. 

Hvis du har brug for yderligere sparring, så book en samtale med
os. 

Klik på billedet for at booke din samtale

De bedste hilsner 

Robin Larsen 
Automation People A/S

https://calendly.com/frederik-faester/kundemotor?month=2022-01


Webinar software -det nemme: Easywebinar

Email- & automationsoftware med 14 dages FREE TRIAL: 

Email- & automationsoftware med 14 dages FREE TRIAL:

Active Campaign

Få rabat på værktøjer der hjælper dig med at

øge livstidsværdien på dine kunder

 

       Keap

 

Book en samtale med Frederik hvis du har brug for sparring om

hvilke værktøjer der bedst understøtter dine mål

https://caseyzeman.isrefer.com/go/ewhome/Automationpeople/
https://www.activecampaign.com/?_r=84T4E78A
https://try.keap.com/?affiliateCode=a68566&linkPostedBy=005j000000FiytlAAB&bundleId=5739547560247296
https://calendly.com/frederik-faester/kundemotor?month=2022-01

