Sponsrade länkar
ger kvalitativa leads
till Intrum
Intrum har ett av Sveriges mest välkända varumärken. Men det
innebär inte att de sitter och väntar på att kunderna ska komma
av sig själva. En viktig pusselbit i deras marknadsaktiviteter är att
annonsera på allabolag.se. Här får du veta varför.

– Syftet med vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att utvecklas och att göra
bra affärer. När företag får betalt för sina varor och tjänster bidrar vi till en sundare
ekonomi, säger Bodil Kronstam Brattö som är Marketing Officer på Intrum.
Intrum är marknadsledande i Europa inom det som kallas credit management services
och erbjuder tjänster utmed hela kreditkedjan. Det handlar om allt från kreditinformation,
och faktureringstjänster till fakturaköp och, det som är kärnan i verksamheten,
inkassohantering.
SPONSRADE LÄNKAR SOM SYNS I RÄTT SAMMANHANG
Sedan 2011 är Intrum en trogen annonskund hos allabolag.se. Deras aktiviteter är
uppdelade på två områden för att täcka upp alla sätt som de kan synas på och inte
missa någon besökare: bannerannonser och sponsrade länkar. Jo, det går faktiskt att
köpa sponsrade länkar och rikta sina annonser mot rätt målgrupper via allabolag.se.
Intrum bestämmer vilka branscher och sökord som är relevanta och som ger dem bäst
exponering. Det gör att deras budskap syns i rätt sammanhang:

Bodil Kronstam Brattö,
Marketing Officer Intrum

→→ Annonser för Intrum visas när någon söker på en konkurrent inom någon av de
branscher som är relevanta för dem.
→→ Intrum rankas högre i träfflistan när någon söker på deras bransch på allabolag.se.
→→ Annonser som handlar om Intrum visas även i sökresultatet när någon söker på de
branscher som är relevanta för dem att synas inom.

”Vi kan vara trygga
med att vi når rätt
personer med vår
annonsering där.”

Om Intrum
→→ Intrum är Europas ledande företag inom Credit
Management Services och erbjuder heltäckande
kredithanteringstjänster, som ska bidra till att
förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets
kunder.
→→ 2017 slogs Intrum Justitia och Lindorff samman för
att bilda branschens ledande leverantör av
kredithanteringstjänster.
→→ Det sammanslagna bolaget har närvaro i 24 länder
i Europa och ett team på cirka 8 000 anställda.
→→ Koncernens omsättning uppgick 2017 till ca 12,9
miljarder kronor, pro-forma. Intrum Justitia AB är
noterat vid Nasdaq Stockholm (OMX Large Cap)
sedan 2002.

Tre snabba frågor till Intrum
VARFÖR HAR NI VALT ATT ANNONSERA JUST PÅ ALLABOLAG.SE?
– Allabolag.se är en etablerad och seriös webbplats som är tydligt riktad mot företagare och har många besökare. Vi
kan vara trygga med att vi når rätt personer med vår annonsering där, säger Bodil Kronstam Brattö. Marketing Officer på
Intrum.
VAD UPPNÅR NI GENOM ATT ANNONSERA PÅ ALLABOLAG.SE?
– Vi kan se att det driver mycket trafik till våra tjänstesidor. Vår annonsering på allabolag.se innebär att vi syns och
bygger vårt varumärke mot en målgrupp som vi vill vara förstahandsvalet för, samtidigt som det genererar leads till vår
säljavdelning.
HUR HAR SAMARBETET FUNGERAT?
– Vi har en bra och enkel kommunikation med vår kontaktperson. Det är väldigt smidigt och självspelande. Varje månad
får vi rapporter med statistik som visar hur det har gått. Vi har också kunnat sätta ett arbetssätt som passar utifrån oss,
avslutar Bodil Kronstam Brattö.

Tre fördelar med att annonsera hos hos Allabolag – enligt Bodil Kronstam
Brattö på Intrum
→→ Allagbolag.se är en väletablerad webbplats med många besökare där vi når vår målgrupp eftersom sajten är riktad
mot företagare.
→→ Vår annonsering driver en stor mängd trafik till våra tjänstesidor och ger oss kvalitativa leads.
→→ Uppföljningen med skräddarsydd statistik utifrån våra behov säkerställer att vi enkelt kan följa upp att vi når de mål
vi har med annonseringen.

Läs mer eller kontakta oss på uc.se, e-post; kontakt@allabolag.se
eller per telefon 08 670 90 00

