
Bemästra flerspråkiga digitala upplevelser

Som marknadsförare är det ditt jobb att engagera dagens snabba, 
digitalt kunniga och upplevelsefokuserade kunder – oavsett 
var de befinner sig.

Det krävs en särskild typ av skicklighet för att förmedla globala, integrerade budskap via alla dina 

digitala kanaler. För att få gehör från kunder i alla kulturer, på alla språk och marknader, krävs 

en kombination av global och regional kännedom, förstklassigt innehåll och sammanhängande 

kreativ produktion. Och när 75 % av de globala kunderna föredrar att köpa produkter på sitt 

modersmål, enligt en studie av marknadsundersökningsföretaget Common Sense Advisory, 

blir den kombinationen avgörande.

Med Lionbridge som partner centraliserar du dina insatser för flerspråkig marknadsföring och får 

mer lokalt inriktade, kulturellt lämpliga och personligt anpassade kampanjer – snabbare, enklare 

och löpande.  

Vi är experter på att hjälpa fram, vägleda och involvera globala kunder i förändringsarbete och 

skapandeprocesser, och våra erfarna team levererar resultat som driver engagemang och optimerar 

investeringsavkastningen. Tillsammans kan vi hjälpa dig med de kunskaper och verktyg du behöver 

för kontinuerlig förnyelse, bättre resultat och optimering av dina processer och din budget.

FLERSPRÅKIGA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER



Vi förstår dina utmaningar 

Står du inför någon av följande utmaningar?

Du är inte ensam. Nutidens marknadsförare har till uppgift att hitta innovativa sätt att lösa 
gamla utmaningar, att leverera starkt lyhörda och nyanserade kampanjer som kunderna 
gillar, att följa med i den senaste utvecklingen inom marknadsföringsteknik, att generera 
fler leads åt säljteamet och att göra smarta analyser av omfattande data som överhopar 
avdelningen – och samtidigt förvalta en blygsam budget.

Våra tjänster

Inled ett partnersamarbete 
med oss genom alla stadier 
på din resa mot verkligt 
globalt gehör. Vi erbjuder 
följande tjänster:

Optimering av flerspråkiga 
webbplatser

• Strategisk utvärdering
• Kulturell anpassning
• Multimediaanpassning 

och kreativitet
• Sökning
• Användarupplevelse

Flerspråkiga digitala 
kampanjer

• Design och skapande 
av innehåll

• Lokalisering
• Granskning och testning 

av kampanjkvalitet

Visuell anpassning

• Uppbyggnad och
 överföring av resurser
• Lokalisering
• Multimediaanpassning 

och kreativitet

Kom i gång

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

LIONBRIDGE.COM

Utveckla kanaler Anpassa CX och främja 
kundlojalitet

Marknadsföring till nya 
marknader och segment

För mycket data – men 
ändå inte tillräckligt

Se till att innehåll för flera kanaler 
alltid är kraftfullt och unikt

Hantera växande kostnader 
och krympande tidsramar

Hur vi kan hjälpa dig 

Våra lösningar erbjuder kunder en kombination av insyn, förtroende och räckvidd.

Insyn: Vi zoomar in och ut med makroglobala insikter och detaljerade datapunkter som 
hjälper dig att optimera alla resurser och kampanjer. Vi kommer in på ett tidigt stadium 
och hjälper dig att utforma din övergripande strategi så att du kan fatta genomtänkta, 
datadrivna beslut i alla lägen. Med Lionbridge lär du dig mer om de marknader du vill 
ta dig in på. Du får lokala och globala insikter om din produkts prestanda, och tillgång 
till verktyg och resurser i världsklass som framhäver det centrala i ditt varumärke på 
alla språk.

Förtroende: Genom vår personligt anpassade plattform får du de tekniska verktyg och 
den nyanserade uppfattning som krävs för att ditt budskap ska fungera både globalt och 
regionalt. Våra globala strateger, tekniker och språk- och produktionsexperter avväger 
realtidskunskaper om den aktuella marknaden mot det globala budskapets behov. Med 
vår konsekventa spårning av globala arbetsflöden och våra högklassiga processer kan du 
dessutom lita på att dina kampanjer kommer vara ändamålsenliga, effektiva och lägliga – 
varje gång.

Räckvidd: Med vårt team och vår verksamhetsmodell där vi anlitar över 6 000 experter 
och deras strategiska kunskaper kan vi förstärka ditt centrala budskap världen över. Med 
hjälp av vår struktur kan du skala upp, eftersom du har fördelen av vår flexibilitet och stöd 
från vårt omfattande globala verksamhetsteam.

Tillvarata det växande utbudet 
av teknik och media


