
Varje vardag har Tamro kontakt med över 1 400 apotek över hela landet. 
Nu kan du dra fördel av vårt enorma kontaktnät genom vår tjänst 
kampanjstöd. Du väljer ut vilka apotek du vill nå ut till, vad du vill nå ut 
med och vilken dag. Sedan sköter vi resten.  

KAMPANJSTÖD

VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
Vi ser till att du når ut med produktlanseringar, 
kampanjmaterial och informationsinsatser till apotek. 
Tamro har flera vägar in till apoteksmarknaden, till 
exempel vårt varuflöde och våra digitala verktyg. 
Omfattning och tidpunkt styr vi efter dina önskemål.  

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Kampanjstöd består av flera tjänster. Du kan börja 
med en av tjänsterna och bygga på med fler tjänster 
i den takt du vill. Bäst effekt får du genom att 
kombinera flera tjänster. Det går även utmärkt att 
använda kampanjstöd för säsongsinsatser. 

Digital plattform. Vår digitala plattform används av 
tusentals medarbetare på landets alla apotek varje 
dag. En välplacerad banner med bild och text ger dig 
en perfekt exponeringsyta.

E-post till apotek. Vi hjälper dig att skicka riktade 
erbjudanden via e-post. Både till individuella apotek 
och till apotekskedjor.  
 
Sampackning extra vara. När ett apotek beställer 
några av dina ordinarie produkter kan vi skicka med 
extra varor med beställningen. Till exempel en produkt 
du vill lyfta fram eller broschyrer till en kampanj.   

Kampanjutskick. Utformas efter dina önskemål 
vid varje enskilt tillfälle. Till exempel utskick av 
provförpackning, broschyrer eller skyltmaterial.  
Vi kan även packa ihop flera produkter till en 
kampanjvara. Vi ser till att din kampanj når rätt 
individer på apoteken och förser dig löpande med 
försäljningsstatistik. Bra om du vill testa nya varianter 
av ditt budskap under kampanjtiden och som 
underlag inför framtida insatser.
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TA REDA PÅ MER   
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 031–767 75 00 eller e-post kontakt@tamro.com


