
Personligare kommunikation med lokalisering

Du behöver nå alla kunder, överallt. En lyckad kommunikation med 
befintliga och potentiella kunder på en global marknad kräver 
såväl kunskap som teknik och support.

Även om du har de rätta verktygen är det ingen garanti för att ditt innehåll lockar till klick, 

nedladdningar eller köp.

Att göra en e-postkampanj global innebär svårigheter och kulturella hinder som kan vara 

besvärliga för ditt centrala team att hantera. Vi kan hjälpa dig. Vi har erfarenheten, tekniken och 

den globala närvaron som krävs för att anpassa din e-postkampanj till alla marknader. 

Vårt serviceteam för global digital marknadsföring samarbetar nära med dig och erbjuder 

den språkliga, kulturella och tekniska expertis du behöver för att bli relevant för dina globala 

målgrupper, uppfylla marknadsföringsmålen och hålla kostnader och tid under kontroll. 

FLERSPRÅKIGA DIGITALA KAMPANJER



Vår väg till din framgång 

Som världsledande inom översättning av material för global marknadsföring, kulturell 
research och bedömning kan vi erbjuda beprövade, globala tjänster som hjälper dig med 
dina kampanjer. Bland annat: 

Välj Lionbridge

Med Lionbridge som din 
marknadsföringspartner får 
du tillgång till en centraliserad, 
kvalitetssäkrad process 
i global skala som ser till 
att ditt budskap snabbt 
kan tilltala fler människor. 
Med expertcenter inom 
digital produktion över hela 
världen kan vi leverera 
innehåll snabbare och mer 
kostnadseffektivt och 
samtidigt se till att ditt 
globala budskap fungerar även 
på lokal nivå.

Kom i gång

Kontakta oss i dag för 
att prata med en expert 
och höra hur Lionbridge kan 
förbättra marknadsupptaget, 
användbarheten och 
genomslagskraften hos 
era globala produkter 
och tjänster.

LIONBRIDGE.COM

95 % 
av marknadsförarna anser 
att e-post är viktigt eller 
mycket viktigt för deras 
verksamhet 

82 % 
av konsumenterna anser 
att mindre än hälften 
av den e-post de får 
är relevant

42 % 
av marknadsförarna 
erkänner att delar 
av eller ingen av deras 
e-postkommunikation är 
relevant för målgrupperna

Design och innehåll som väcker uppmärksamhet 
En effektiv spridning av en marknadsföringskampanj är beroende av både vad 
du säger och hur du paketerar budskapet visuellt. Våra produktionsteam tar fram 
anpassade mallar efter dina behov, och våra design- och distributionsteam ser 
till att det mallade innehållet lätt kan anpassas. Då kan varje lösning och design 
optimeras för en global målgrupp. 

Vårt innehållsteam kan skapa nytt innehåll enligt dina marknadsföringsmål som 
ökar engagemanget och konverteringarna tack vare lokalt anpassat innehåll.

Lokalisera ditt innehåll 
Att lokalisera en kampanj kan handla om att transkreera texten och lägga till 
lokaliserade slogans och bilder. Det kan också vara en mer komplex process, där 
originalinnehållet behöver skrivas om och målen omarbetas så att de återspeglar din 
globala varumärkesröst och ditt budskap. Vi integrerar vår lösning med din teknikmiljö 
för att skapa effektiva processer och arbetsflöden för lokalisering av alla typer av 
innehåll – från text till bild och multimedia – och optimera din globala kampanj.  

Granskning och testning av kampanjkvalitet 
Lionbridge erbjuder erfarna testare inom marknadskommunikation som utför 
ett tredelat test för att säkerställa att din kampanj får en framgångsrik distribution:

• Kontroll av om materialet är funktionellt och kulturellt gångbart och inte 
diskriminerande, samt redaktionell kontroll av grammatiska fel och stavfel

• Testning av enheter och olika plattformar

• Flaggning om innehållet innebär problem på en viss marknad eller i en viss region

Eftersom vi har center över hela världen minskar kostnaderna och produktionen 
kan utföras 16 timmar om dygnet, med automatiserade stil- och URL-kontroller via 
inbyggda kontrollverktyg.

https://www.lionbridge.com/sv-se

