
1

VÄGEN TILL ANALYS, STRATEGI OCH TAKTIK I VÄRLDSKLASS

Marknadsplanen Recharge

Din guiden till en marknadsplan i världsklass!
Anmäl dig till höstens matnyttigaste utbildning. Skriv din marknadsplan 

tillsammans med Erik Modig

Ett samarbete
mellan Marknadsföreningen 

i Stockholm och Marketing Levels
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● Individuell handledning med Erik Modig
● Personlig arbetsplan med tillhörande  

inspirations och kunskapsfilmer
● Templates och övningsmaterial för alla delar i 

en färdig marknadsplan
● Tillgång till 5 helt färdiga marknadsplaner för 

att se praktiska case
● Veckovis frågestunder med Erik Modig

Distansutbildning som kombinerar handledning, 
webinars och övningsmaterial i ett program för att se till 
att er marknadsplan håller högsta kvalitet. Under hösten 
2021 får du hjälp att skriva, analysera, diskutera och 
presentera er redan existerande eller en helt ny plan. 
Genom handledning och filmer, blandat med praktiska 
övningar och frågestunder når vi målet med en 
marknadsplan som gör skillnad. Gå en utbildning som 
verkligen kommer förenkla din vardag. 

Kontakt: 
Cecilia Höft, kursadministratör
mail@marketinglevels.com
+46 70 830 29 29

DU FÅR:

24 950 kr exkl moms
Är ni fler i samma bolag eller har flera planer som behöver en recharge, 
kontakta oss för grupprabatter. 

Läs mer i efterföljande presentation eller på: 
www.marketinglevels.com/distans/marknadsplanenreboot

Marketing Levels

Vi transformerar bolag till vinstmaskiner. 

www.marketinglevels.com

Kursstart hösten 2021 är:
● Individuellt uppstartsmöte från veckan 33 - välj när du vill börja! 
● Frågestunder och handledning drar igång veckan 34
● Allt spelas in så du kan alltid gå tillbaka om du skulle få mycket en tid

Kursledare: Erik Modig

DISTANSKURS

PRAKTISKT: 

http://www.marketinglevels.com/distans/marknadsplanenreboot
http://www.marketinglevels.com
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VAD ÄR MARKNADSPLANEN RECHARGE
Marknadsplanen Recharge är ett program framtaget för att hjälpa dig att skriva en så bra 
och tydlig marknadsplan som möjligt på ett så smidigt, inspirerande och roligt sätt som 
möjligt. Genom att kombinera handledning med Erik Modig, expert och forskare som varit 
med att analysera över 100 marknadsplaner, med ett  bibliotek av inspirations- och 
kunskapsfilmer får du bästa förutsättningarna att lyckas uppdatera er existerande plan 
eller att skriva en ny. 
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FÖRANKRA 
STRATEGIERNA!!

FÅ DE TAKTISKA 
PLANERNA PÅ PLATSSÄTTA ANALYSERNA!

DISKUTERA BUDGET 
OCH PRIO

En marknadsplan vilar på en 
rad olika analyser. Vissa 
räcker det att göra en gång, 
vissa måste man upprepa 
varje år. I inledningen av 
marknadsplanen går man 
igenom vad vi vet, vad vi 
behöver lära oss samt hur vi 
ska prioritera i den 
information som tillkommit 

Efter analyserna så sätter vi 
de långsiktiga strategierna. 
Här ser vi till att ni skapar en 
bas för marknadsdriven 
tillväxt som är enkel att 
presentera för ledning och 
övriga företaget. 

När väl det långsiktiga är 
satt så gäller det att visa 
på planer som är 
genomförbara och lätta att 
förstå. Här går vi igenom 
hur ni visar på vad ni ska 
satsa på, vad som kommer 
att krävas för att lyckas 
samt vilka olika 
framtidsscenarier 
marknadsavdelningen kan 
skapa. 

Väl här så kommer 
budgetförhandlingen att bli 
enkel. Genom tydliga 
analyser, strategier och 
planer så är diskussionen 
förberedd. 
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HUR SKRIVER VI EN MARKNADSPLAN TILLSAMMANS? 
Hej, du vet lika väl som jag att det inte finns något företag som är det andra likt. 
Även strukturen för hur marknadsföring och sälj skiljer sig åt mellan olika bolag. 

Människor är dock lika oavsett företag, bransch och position och marknadsplanen 
handlar främst om människor. Den handlar om att få kollegor, ledning, byråer och 
kanske även oss själva att förstå hur vi bäst strukturerar våra tankar. För det finns 
det standardiserade ramverk som underlättar för struktur, logisk följd och att man 
inte missar något. De senaste 2-3 åren har jag jobbat med att förstå de ramverken. 

Hur ser vi då bäst till att du får in dem så smidigt som möjligt i din plan?
Jo, vi börjar med ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom var du står idag. 
Baserat på det sätter vi upp en plan för vilka olika områden du behöver jobba 
igenom. För att göra det får du konkreta ramverk och inspelade filmer som förklarar 
hur du ska tänka, skriva samt exempel på andra som redan gjort det. För att stödja 
dig i processen så finns jag och de andra deltagarna i frågestunder varje vecka där 
vi går in på de olika utmaningarna. På så sätt lär vi från varandra och kan diskutera 
svårigheter och smarta lösningar. Allt spelas in så att du alltid kan kolla igen! 
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VILKA ÄR GRUNDDELARNA I EN MARKNADSPLAN?

Nedbrytning av företagsmål

För att analysera vad du har och och vad du behöver så har jag sammanfattat marknadsplanens olika delar i tre 
moduler som vardera fokuserar på en del i marknadsplanen. I varje modul finns det sex områden som går igenom ett 
avsnitt i marknadsplanen. För varje område finns det tydliga ramverk och mallar som gås igenom på  inspelade 
föreläsningar samt med tydliga exempel från andra företag. På så sätt säkerställer vi att allt finns på plats.  

Resultatanalys

Kundanalys

Marknads- och konkurrentanalys

Omvärldsanalys

Analyserna leder till en SWOT

Affärs- och företagsstrategi

Marknadsstrategi

Värdeerbjudande

Varumärkesstrategi

Varumärkesidentitet och plattform

Strategier leder till era KPIer

Plattformar & distribution

Kundmöte & UX

Produktpaketering

Always-on

Kampanjer

Taktik leder till PLAN & BUDGET

MODUL 1 
ANALYSER

MODUL 2 
STRATEGIER

MODUL 3 
TAKTIKER
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NOVEMBER

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

OKTOBERSEPTEMBERAUGUSTI

UPPLÄGG FÖR  MARKNADSPLANEN RECHARGE
Programmets upplägg beror på hur omfattande utmaning du har samt hur mycket tid du vill lägga ned. Oavsett ser vi 
till att du kommer i mål. Nedan är en ungefärlig tidsplan. Är du i behov att snabbare process så fixar vi det också.   
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DU FÅR

DELTAGANDE TILL GIVANDE DISKUSSIONER OM DINA 
VARDAGLIGA UTMANINGAR UNDER HELA HÖSTEN

1 TILLGÅNG TILL HELTÄCKANDE ÖVNINGS- OCH 
VIDEOMATERIAL AV HÖGSTA KLASS

2

“Teamet gillade verkligen hur 
du strukturerat upp 
marknadsplanen, det blev 
mycket tydligt vad vi saknade, 
så tack för modellen! :)”

“Ville bara tacka igen för hjälpen 
och säga att presentationen för 
ledningsgruppen gick mycket bra. 
Tror att jag kommer att få ett ok på 
att starta upp ett strategiarbete 
under våren.”

“Tack! Jag är riktigt nöjd, 
det känns som ett 
täckande men ändå 
lättsmält material. Tack 
för bra coaching!”

3 X 30 MINUTER EGEN HANDLEDNING MED ERIK MODIG, 
SAMT LÖPANDE ÖVER EMAIL  

3

Några tidigare reaktioner från de Erik hjälp med sina planer:  
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FÖR VEM ÄR PROGRAMMET

SÄLJMARKNAD

AFFÄRSUTVECKLING

MARKNADSPLANEN

Programmet är för dig som är 
ansvarigt för att skapa 
marknadsplanen för ert företag. Ni 
kanske har en tidigare plan som 
behöver uppdateras eller behöver 
börja om på ny kula.

LEDNING

Ni har en önskan och ambition att få 
en marknadsplan som tydligare kan 
dokumentera strategiska val, 
strukturera era taktiska planer samt 
visa en sammanhållen bild mot 
ledning.

Ni vill sträva efter att öka samarbetet 
och synergierna mellan marknad, 
sälj, affärsutveckling och ledning.  
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VARFÖR BEHÖVER NI EN MARKNADSPLAN I VÄRLDSKLASS?
Marknadsförare har ännu inte löst sitt största problem. Ledning och VD litar inte 
alltid på dem och framförallt ser de inte marknadsföring som en självklar drivkraft 
för företaget. Mycket av det handlar om att ledningen inte förstår marknadsföring.

69% of CEOs said they thought their companies waste money on marketing 
initiatives. (Forbes)

73% of CEOs stating “marketers lack business credibility and the ability to 
generate sufficient growth” (Fournaise Group)

80% of CEOs simply don’t trust marketers at all, while 91% do trust CIOs and 
CFOs. (Fournaise Group)

Dessa siffror är från internationella undersökningar senaste åren men det ser 
likadant ut i Sverige och har gjort det över en längre tid. Det verkar inte bli bättre 
och det lutar åt att om inte man själv gör något åt det så kommer ingen förändring 
att ske. En marknadsplan strukturerar era tankar, planer och presentationer på ett 
sådant sätt att ledningen förstår.
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PROGRAMMET GER DITT FÖRETAG:

● Distansutbildning som innebär: 

○ Inga resor eller hotellnätter 

○ Instudering på valfri tid för smidig och effektiv inlärning

○ Lärarledda föreläsningar via Zoom

● Ökad marknadskompetens för dig som deltagare. 

● Utbildning baserad på många års forskning och marknadserfarenhet 

● Uppfräschning av dina kunskaper om den nya tidens sälj- och 
marknadstänkande

● Fokus på både på tillväxt och lönsamhet, på både kort och lång sikt.

● Samsyn inom företaget – lämplig för flera roller internt 

● Förståelse för sambandet mellan strategi, marknad, sälj, varumärke 
och resultat

● Verkliga exempel på företag som lyckats
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PROGRAMLEDAREN ERIK MODIG
Årets Marknadsföringsbok
Erik är författare av flertalet 
böcker om marknadsföring. 
Hans senaste bok om effektiv 
marknadskommunikation, Bang 
for the Buck, blev utsedd till 
Årets Marknadsföringsbok 
2017. Den ges ut på engelska 
2021.

Erik har arbetat med forskning och undervisning inom 
marknadsföring och marknadskommunikation sedan 
2006, vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erik är en mycket van och uppskattad föreläsare som har 
fått flera priser och utmärkelser, bland annat Årets Lärare 
vid Handelshögskolan. De senaste 15 åren har han 
arbetat med utbildning av bolag, och idag jobbar han 
dagligen med digital utbildning med god vana inom alla 
typer av digital leverans. Bland Eriks kurser från det 
senaste halvåret finns Growth for Startups, Diplomerad 
Growth Marketer, Så skriver du en marknadsplan, 
Kommersiell Strateg, samt alla olika delar inom marknads- 
och varumärkesstrategi. Dessa digitala kurser från det 
senaste halvåret har en snittrating på 4,8 av 5.

”Detta var en väl sammansatt kurs med ett heltäckande upplägg kring tillväxt 
och varumärkesstrategi i fokus. Utbildningen använde de senaste teknikerna 
gällande rörligt material med interaktiv grafik, vilket gjorde det enkelt att följa 
digitalt. Erik M som kursledare var av högsta nivå både gällande det 
pedagogiska och det kunskapsmässiga. Han gav individuell uppmärksamhet 
så alla deltagare blev sedda. Jag är supernöjd och kommer att ta med mig 
många av metoderna som praktiserades. Jag rekommenderar verkligen er som 
vill lyfta blicken i er marknadsstrategiska arbete att ta del av denna 
utbildning”
Per Ögren, Affärsutvecklare MINC - The start up house of Malmö

Marketing Levels
Erik har de senaste åren handlett uppemot 100 bolag för att 
skapa mer effektiv marknadsföring. Han jobbar med allt från 
startups och scaleups till globala koncerner. Han anlitas 
regelbundet för att utvärdera och förbättra affärs- och 
marknadsplaner och pitch decks, samt ger råd till ledningar kring 
hur de ska prioritera i sin marknadsföring.  


