
 

 

Mobil marknadsföring för tryck 
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 annonssäljare, redaktör eller tryckare innebär det att du behöver nå dina kunder, och de 

behöver kunna nå dig, via deras mobiler. 

Engagera dina kunder 
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! 

CliqTags är ett internetbaserat verktyg för att snabbt skapa och underhålla 

information för dina kunders mobiler. 

Med CliqTags ger du kunderna tillgång till digital information som 

kompletterar dina trycksaker. CliqTags skapar en unik QR-kod för åtkomst 

till din information, som du trycker i ditt material. 

Dina kunder möts av snygg, mobilanpassad och användbar information 

som ger mervärde och ökad lojalitet. 

  



Användningsområden 
• Komplettera din tidnings-, nyhetsbrevs- eller anslagsannons med digital information. Skapa 

ökade intäkter genom att sälja detta som komplement till tryckt material. 

• Aggregera erbjudanden från era annonskunder. Dessa erbjudanden kan uppdateras när som 

helst, vilket ger trycksaken större livslängd. 

• Komplettera din bok med digitalt extramaterial. 

• Komplettera er produktinformation med digital information via dess emballage eller via skyltar i 

butiken. Fånga intresse via tävlingar, enkäter etc. 

• Skapa interaktivitet och engagemang via enkäter, intresseanmälan, kontaktinformation, 

tävlingar, kartor, biljetter, kuponger, tips etc. 

• Förhöj upplevelsen med bildspel, videos och ljudklipp. 

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 informationen på din mobila sajt med hjälp av administrationsverktyget. 

2. Addera bilder, videos, ljud, färger etc för att göra upplevelsen spännande och aktiv. 

3. Placera den unika QR-koden i din trycksak. 

4. 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 


