
Stolt partner till

Annonsfrågor i dessa tider



Väldigt olika för olika branscher
→ Det finns branscher som är riktigt illa ute

→ Det finns branscher som har det tufft, men de kommer överleva

→ Det finns branscher som går riktigt bra

→ Åtgärderna och agerande bör anpassas. 

→ Låt er inte ryckas med att tro att det är tufft för alla



För branscher som är riktigt illa ute

→ Självklart ska de få boka av om de vill och behöver.

→ Var gärna proaktiva och ring och kolla läget med dem.

→ De kommer att komma ihåg er generositet om de överlever 
krisen.



För branscher som har det tufft, men 
kommer överleva

→ Ge dem den hjälpen de behöver mest.

→ När ni nu har extra gott om utrymme, dubbla eller trippla
den marknadsföring de har bokat – utan extra kostnad.

→ Ring proaktivt och erbjud detta.

→ Ring kunder som inte har bokat och erbjud just det. 

→ Visa att ni vill stötta dem i tuffa tider.

→ De bör bara boka av i nödfall.

→ Även mot dessa – med denna strategi, blir ni ihågkomna som 
generösa.



För branscher som går riktigt bra

→ Berätta för dem att nu är det ett gyllene tillfälle att öka sina 
marknadsinvesteringar.

→ Det är gott om utrymme att synas och konkurrensen är lägre
om läsarnas uppmärksamhet.

→ Företag som ökar sin marknadsföring i tuffa tider har igen 
investeringarna när det vänder – med råge.
→ Det är ju inte första gången det är tufft på marknaden och vi som

har varit med ett tag vet detta.



Generella tankar

→ Ingjut mod i kunderna och säljarna. Det går att göra affären 
även nu.
→ Både för er och för dem.



Generella tankar

→ Ingjut mod i kunderna och säljarna. Det går att göra affären 
även nu.
→ Både för er och för dem.

→ Det är lättare att få tag på kunder när de flesta jobbar hemma.
→ Färre möten och ingen restid till jobbet.

→ Ring och bry er.

→ Ring och peppa. Ring och sälj!

→ Vill de inte prata om våren, prata om hösten. Det vänder…
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även nu.
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→ Ang kunder som vill avboka. Hur är det med era 
avbokningsregler?
→ Har ni regler?

→ Vet kunderna om dem?

→ Finns de på orderbekräftelser?

→ Om inte: hjälp varandra att skapa dem. Och/eller titta på 
https://sverigestidskrifter.se/documents/normer-for-annonsering-
i-tidning-tidskrift/

https://sverigestidskrifter.se/documents/normer-for-annonsering-i-tidning-tidskrift/


Och…

→ Om ni trots allt har tid över

→ Finslipa era strategier för hösten.

→ Utveckla ert säljmaterial.

→ Produkt- och affärsutveckla.

→ Utbilda er och er personal (det är dessutom ok att göra på
permitterad tid nu).

→ Var riktigt vassa när det vänder. 
Då ligger ni steget före alla andra.



Hör av er 
om ni vill prata enskilt

Björn Lorentzi
0733-44 13 30

bjorn.lorentzi@media720.se


