
 

 

Mobil marknadsföring för detaljhandel 
Era kunder är mobila 
Idag är i princip alla sålda mobiltelefoner i Sverige smartphones, med antingen iOS eller Android. 

Samtidigt blir användningsmönstret för att hitta information alltmer mobilt och kontinuerligt. 

För dig som detaljist innebär det att du behöver nå dina kunder, och de behöver kunna nå dig, via 

deras mobiler. 

Massutskick och oönskade meddelanden i mobilen gör ingen glad. Det gör däremot information och 

erbjudanden vi har direkt nytta av, och som vi själva har kontroll över! 

Lösningen 
CliqTags är ett Internetbaserat verktyg för att snabbt skapa och underhålla information för visning på 

dina kunders mobiler. 

Med CliqTags ger du kunderna tillgång till dina erbjudanden genom t.ex. 

QR-koder som de läser av på skyltar, på visitkort, i tidningsannonser eller 

på nätet. Du kan också göra riktade SMS-utskick direkt till deras mobiler, 

t.ex. för lojalitetsprogram. 

Dina kunder möts av snygg, mobilanpassad och användbar information.  

Användningsområden 
• Rabattkuponger som visas i butiken 

• Kampanjerbjudanden, ev dagsfärska 

• Frågeformulär där du direkt får resultaten 

• Bilder, vägbeskrivningar, instruktioner, filmer  

• Tävlingar och utlottningar 

• Spontan information om lagerrensning, lagersaldo, öppettider, hälsningar 

• osv 



Allt-i-ett 
Med CliqTags behöver du inte bekymra dig om installation eller design. Alla verktyg finns i ”molnet”, 

färdiga att användas och åtkomliga från en Internetansluten dator eller mobil enhet. Det enda du 

behöver fokusera på är vad du vill kommunicera och uppnå, och hur det bäst förmedlas.   

Så här enkelt är det 
1. Lägg in dina erbjudanden på din mobila sajt med hjälp av det enkla administrationsverktyget. 

2. Bestäm hur du vill kunden ska nå sajten. CliqTags skapar bl.a. en unik QR-kod för din sajt, men du 

kan också använda SMS, e-post, NFC-taggar, iBeacon etc. Du kan också kombinera fritt. 

3. Addera bilder, videos, ljud, färger etc för att göra kundupplevelsen spännande och aktiv. 

4. Tidsstyr innehållet, så att det varierar över tiden. Detta lämpar sig inte minst för kampanjer, 

erbjudanden och tävlingar. 

5. Placera QR-koder i tidningar, nyhetsbrev, på skyltar och hyllor. 

6. Skapa så många sajter och sidor som ditt behov kräver och ditt abonnemang tillåter. 

Praktiska exempel 
Handelsföreningen 

Staffanstorp 
Bjärechips Lokaltidningen 

Lund Serviceguide 
Simulerat 
exempel 

Information om 
CliqTags 

     

     

Kontakta oss! 
Hör av dig och berätta om dina behov, så hjälper vi dig komma igång. Vi kan tipsa om lämplig strategi, 

skapa design och struktur, addera innehåll och hantera underhållet över tiden. 

Besök cliqtags.com, ring 0705 - 22 76 44 eller maila info@cliqtags.com 


