
Vill du hitta nya vägar att öka din försäljning? Då är vår tjänst säljstöd 
något för dig. Vi ger dig tillgång till insikter om marknaden och resurser 
att bearbeta den. Du kan enkelt följa våra insatser via våra kraftfulla 
verktyg inom Business Intelligence.  

SÄLJSTÖD

VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
Vi känner den svenska hälso- och sjukvårdssektorn 
väl, till exempel apotek, sjukhus och vårdcentraler. 
Det ger oss goda förutsättningar att lyfta 
försäljningen av utvalda produkter i ditt sortiment. 
Tanken med tjänsten är att du ska kunna nå ett 
bättre försäljningsresultat till en mindre egen insats.   

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Exakt hur vi utformar upplägget beror på var ditt 
företag står i dag. Är ni på väg att etablera er på 
den svenska marknaden eller handlar det mer om 
att trimma försäljningen? Utifrån det sätter vi ihop 
ett förslag som innefattar ett eller flera av följande 
områden. 

Personlig försäljning. Varje kund vill känna sig 
utvald och föra en dialog på rätt nivå. Våra konsulter 
är utbildade inom farmaci, certifierade av LIF 
(Läkemedelsindustriföreningen) och redo att besöka 
dina viktiga kunder flera gånger per år. Det handlar om 
kvalitativa besök där budskap och produktexponering 
står i centrum för diskussionen. 

Försäljningschef. Vi tillsätter en person som 
jobbar med allt från att knyta kontakter med centralt 
inköp till att utforma kontrakt och genomföra 
marknadsföringsaktiviteter. Om ditt företag överväger 
att etablera sig på den svenska marknaden kan vi bistå 
med till exempel marknadsanalys samt affärs- och 
aktivitetsplanering. Det ger dig ett bra beslutsunderlag. 

Produktpresentation. Hur väl presenteras 
dina produkter och kampanjer ute på de olika 
vårdinrättningarna? Det tar vi reda på. Förvänta dig ett 
underlag som beskriver hur kampanjerna är upplagda 
tanke- och tidsmässigt. 

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 och förser dig löpande med försäljnings-
statistik. 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


