
Välkomstbrevet 
har skickats till  

nyinflyttade sedan 
Beatles slog  

igenom.

Nu  
finns  

appen! 



Lokala 
erbjudanden



En helhetslösning för att        
nå nyinflyttade
MOBILKUPONGEN ÄR APPEN SOM                                        
VÄNDER SIG TILL NYINFLYTTADE
Med välkomstbrevet och Mobilkupongen får du den lösning som visat 
sig fungera bäst – digital och tryckt kommunikation tillsammans.

Dagens konsumenter handlar allt mer digitalt. Det gäller framför allt 
de yngre. Men, det betyder faktiskt inte bara e-handel. Långt därifrån. 
De flesta inköp görs faktiskt lokalt. 

Mobilkupongen är ett lätt sätt för dig att även nå nyinflyttade digitalt.



Mobilkupongen ökar kraftigt dina möjligheter 
att göra nyinflyttade till nya kunder.

Appen digitaliserar dina erbjudanden och ökar 
möjligheterna till inlösen.

Mobilkupongen låter dig ge dina kunder fler 
attraktiva erbjudanden.+

Mobilkupongen 
stärker dina affärer
SYFTET ÄR ATT ÖKA MÖJLIGHETERNA ATT  
GÖRA DE NYINFLYTTADE TILL DINA KUNDER
Erfarenheter från andra länder och branscher visar att  
digitalisering genom kuponger i mobilen ökar inlösen  
– mobilen har man ju alltid med sig.

+

+



Här tar vi del av digital reklam.
Källa: DR-monitorn 2018
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1 +1=3
En kombination av tryckt 

och digital reklam ger bäst effekt.

Källa: DR-monitorn 2018



Nyinflyttade är  
blivande fasta kunder
MED MOBILKUPONGEN FÅR DU EN UNIK MÖJLIGHET     
TILL DIREKTKOMMUNIKATION MED KUNDERNA
Ditt budskap når direkt dina kunder i deras mobiler. Om du vill lägga upp 
nya erbjudanden hjälper vår kundtjänst dig snabbt och lätt. 

Varje nyinflyttad är en potentiell stamkund som ännu inte 
etablerat sina köpvanor. Nå dem först.

Det är nu tillfälle finns för att skapa en unik digital kontakt 
med den nyinflyttade direkt i mobilen.

Det är svårt att ändra på redan köptrogna kunders vanor. 
Därför är det viktigt att påverka de nyinflyttade så att de 
blir dina kunder redan från början.
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Så här fungerar 
Mobilkupongen

När en person flyttar till en ny kommun får han eller hon 
ett välkomstbrev inom ett par veckor. I välkomstbrevet 
finns en personlig kod.

Den nyinflyttade laddar ner Mobilkupongen,  
skapar ett konto och anger sin personliga kod.

Via Mobilkupongen kan du enkelt ge dina kunder fler 
attraktiva erbjudanden.
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Du når snabbt ut till 
dina kunder med nya 

erbjudanden!



Mobilkupongen 
- enkelt och lätt
VÄLKOMMEN ATT VÄNDA DIG TILL VÅR ANNONSAVDELNING
Annonsavdelningen hjälper dig att snabbt uppdatera dina erbjudanden och 
att löpande skapa nya.

 Det går att ha flera erbjudanden samtidigt.

 Använd dig av både bild och text.

 Du kan nå kunderna snabbt med ett erbjudande.

 Erbjudandena kan begränsas i tid och antal.

 Kartfunktion där användaren enkelt kan se erbjudanden i närheten.



mobilkupongen.se
info@mobilkupongen.se
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