
Så ska ditt företag tänka under
Alla Hjärtans Dag

 Tips på hur du byger upp långvariga relationer med dina kunder



Alla hjärtans dag är en helgdag som firas den 14 februari för att fira den helige
Valentins död, en kristen martyr som dog för sin tro omkring 270 e.Kr.
Dagen firades för första gången på 400-talet i Romarriket och blev senare
förknippad med romantisk kärlek. Den startades av påven Gelasius I i ett försök att
förbättra relationerna mellan romarna och goterna efter deras gemensamma
invasion av Italien. 

Om du planerar ett företagsevenemang för Alla hjärtans dag bör du fundera på
vilket slags budskap du vill skicka till dina anställda och kunder. Ge dem dessutom
något som de kommer att minnas så att de kan dela med sig av sina erfarenheter
till andra som har liknande intressen på jobbet eller i sociala situationer utanför
kontoret. Här är några idéer om hur ditt företag kan påverka denna speciella
händelse:

Svenska handlare uppger att alla hjärtans dag är den femte viktigaste
högtiden för handeln. 
Bland dagligvaruhandlarna är det hela 35% som anser att det är en viktig
högtid.

Alla hjärtans dag är ett utmärkt tillfälle att bygga upp långvariga relationer
med dina kunder. Det är också ett utmärkt tillfälle att öka intäkterna,
varumärkeskännedomen och kundlojaliteten.

Visste du detta om Alla hjärtans dag i Sverige?

Om du letar efter sätt att öka försäljningen utan att spränga banken eller få
slut på idéer, kan du överväga att marknadsföra dina produkter på sociala
medier eller i butiker under februari och mars - och till och med under april om
du vill! Dessa månader är vanligtvis bra tider för detaljhandlare eftersom
människor spenderar mer pengar när de tänker på kärlek än någon annan tid
under året (inklusive födelsedagar).

Historia

En bortglömd marknadsföringsmöjlighet

"Alla hjärtans dag är ett
utmärkt tillfälle att bygga upp

långvariga relationer med dina
kunder"



Du bör se Alla hjärtans dag som en möjlighet att bygga upp långvariga relationer
med dina kunder samt att få nya. Det är också ett utmärkt tillfälle att öka
intäkterna genom att erbjuda specialerbjudanden eller rabatter. Se till att du
använder Alla hjärtans dag på ett kreativt sätt i din marknadsföringsstrategi så
att du kan få maximal exponering för denna mycket lukrativa
marknadsföringskanal.

Du måste veta vem din målgrupp är och vad de vill ha av sina
produkter/tjänster (detta kräver forskning).
Du måste veta var de befinner sig på nätet så att de kan se vad du erbjuder
(detta kräver SEO-analys).
Du måste ha ett designteam som kan skapa övertygande grafik och budskap
(detta kräver grafiker).

Även om det kan verka som om marknadsföring är en långsiktig process vill du inte
vänta till sista minuten. Det viktigaste du kan göra för ditt företag på Alla hjärtans
dag är att tänka på hur du planerar att marknadsföra din produkt eller tjänst. Du
måste börja tänka på detta i god tid före den 14 februari.

Varför? 
Därför att det finns många faktorer som spelar in för att skapa en effektiv
marknadsföringskampanj:

Färg är ett kraftfullt verktyg för att skapa känslor. Den kan användas för att dra
till sig uppmärksamhet, skapa en stämning, skapa ett tema och framkalla rätt
atmosfär. Färg är också viktig för att skapa en känsla av plats, tid och tillfälle.

När du planerar din nästa marknadsföringskampanj eller ditt nästa
evenemang bör du fundera på hur du kan använda färg för att berätta den
historia du vill berätta. En del byter färg på sin hemsida, produkt, logotyp eller
liknande beroende på högtid.

Blommor är ett utmärkt sätt att visa din uppskattning, din sympati och din
vänskap. Faktum är att blommor kan förmedla många andra saker också, som
kärlek, romantik och mycket mer!

Blommor

Färgglada saker 

Dröj inte med din marknadsföring!

Använd Alla hjärtans dag på ett kreativt sätt i din
marknadsföring



Kärlek är en universell känsla, och som sådan är den en fantastisk
motivationsfaktor. Den kärlek du känner för din partner kan inspirera dig att göra
vad som helst för honom eller henne - inklusive att gå ut på Alla hjärtans dag!
Kärlek får människor att känna sig nöjda med sig själva, vara säkra på sina
förmågor och villiga att prova nya saker. Ju mer självförtroende vi känner oss,
desto större är sannolikheten att vi är framgångsrika på våra jobb. Kärlek är en
av de bästa motivationsfaktorerna som finns!

Det finns inget mer romantiskt än choklad. Det är en symbolisk gåva som spelar på
din älskades känslor, och det är en gåva som kan ges till vem som helst i ditt liv,
inte bara till din partner. Familjer utbyter ofta gåvor på Alla hjärtans dag också,
men om du letar efter något speciellt till någon som inte är din make/maka så kan
choklad vara precis vad du behöver!

Främja lojalitetsprogram och kuponger. Om du har ett lojalitetsprogram är
detta den perfekta tidpunkten att marknadsföra det. 
Överväg att erbjuda ett specialerbjudande för bara en dag eller ge bort
gratiserbjudanden (som godishjärtan) som en del av din kampanj för Alla
hjärtans dag.

Alla hjärtans dag är ett utmärkt tillfälle att komma före konkurrenterna.
Här är två sätt som din restaurang kan använda Alla hjärtans dag till sin fördel:

Använd ljus i din lokal, oavsett om det är en restaurang, butik eller ett kontor.
Samma sak med blommor. Det livar upp! 

Rött och rosa är färgerna för Alla hjärtans dag. De är faktiskt kärlekens färger.
Rött är passionens färg, rött är romantikens färg, rött är attraktionens färg;
det är en mycket kraftfull färg som väcker känslor inom dig. Rosa kan i sig
själv ses som söt och varm men när den kombineras med rött blir den
romantisk och passionerad. 

Alla hjärtans dag kommer bara en gång om året, så dra fördel av att
använda dessa vackra nyanser i dina skyltfönster eller i din heminredning!

Inredning

Kärlek

Choklad

Alla hjärtans dag och restaurangbranschen



Alla hjärtans dag och cafébranschen

Alla hjärtans dag och blomsterhandeln

Om du tar hand om kunderna på rätt sätt kommer de att komma tillbaka för mer.
Cafébranschen handlar om att bygga relationer mellan kunden och deras
favoritcaféer; så om du vill lyckas inom detta område är det viktigt att du vet hur
du ska göra det på Alla hjärtans dag.

Etablera dig själv som expert inom branschen genom att skriva en artikel om

Alla hjärtans dag är en tid för att visa dina nära och kära hur mycket du bryr dig om
dem. Det är också ett utmärkt tillfälle för företag att marknadsföra sina produkter
och tjänster. Blomsterbutiker är ett bra ställe för kunder att köpa blommor på, men
de kan också vara bra platser för reklamkampanjer. Oavsett om du försöker sälja
blommor eller något helt annat, så finns här några idéer om hur du kan använda
Alla hjärtans dag i din nästa marknadsföringskampanj:

blomsterrelaterade ämnen som att köpa arrangemang online vs. offline eller nya
trender inom buketter. Du kan till och med dela denna information via sociala
mediekanaler som Twitter eller LinkedIn!



Var relevant, och inte påträngande

Skicka inte skräppost till dina kunder. Några gånger per år är okej, men
att skicka ut ständiga e-postmeddelanden motverkar att bygga upp
förtroende och lojalitet med potentiella kunder. Om någon följer ditt
företag regelbundet via sociala medier eller nyhetsbrev via e-post kan
det dock vara okej för dem att få dagliga uppdateringar om
specialerbjudanden som sker till ära av Alla hjärtans dag - men gör det
inte mer än en gång i veckan! 

Var respektfull, men inte för läskig eller påträngande när du tar kontakt
via sociala medier: kom ihåg att vissa personer kanske inte vill att andra
ska veta att de är singlar på Alla Hjärtans Dag... så pressa dem inte till att
publicera något offentligt eller svara omedelbart!

Du vet den där känslan när du bara försöker sköta din vardag och plötsligt
börjar ett företag bombardera dig med sina erbjudanden om Alla hjärtans
dag? Det är som om de har tittat på för många romanserier och bestämt
sig för att om de skulle vara singel på Alla Hjärtans Dag, så skulle du också
vara det. Ingen tycker om att bli trängd i ett hörn av en överdrivet
säljande person eller en ledsen affärsinnehavare som bara inte vill släppa
taget om helgerna. Här är några sätt att se till att ditt varumärke förblir
relevant (och inte desperat):

I vår tid är kunden kung. Men de flesta företag förstår fortfarande inte detta fullt ut.
Fokus för ditt företag bör ligga på 1 till 1-relationer med de kunder du betjänar. Dina
anställda måste känna till kundernas namn, vad de gör på jobbet, deras hobbyer
och intressen utanför jobbet så att de bättre kan relatera till dem när de pratar
med dem i telefon eller personligen. Detta kommer att göra dina anställda mer
medvetna om hur viktigt det är att ge förstklassig kundservice varje gång, för om
du inte ger 100 % uppmärksamhet så kommer någon annan att göra det!

Fokus på 1 till 1-relationer



Detta gäller särskilt om du kan dra nytta av semestern genom att skapa särskilda
kampanjer, tävlingar eller andra marknadsföringsinsatser som riktar sig specifikt till
denna målgrupp. Om du har turen att ha en etablerad kundbas kan integrering av
dessa typer av kampanjer i ditt vanliga marknadsföringsschema vara ett effektivt
sätt att locka nya kunder samtidigt som du håller befintliga kunder engagerade
och nöjda.

Långvariga relationer med kunder - genom rätt
marknadsföring

Det gamla ordspråket "ju mer du ger, desto mer får du" är definitivt sant när det
gäller Alla hjärtans dag. Om du vill att ditt företag ska upprätthålla en långvarig
relation med kunder måste det tänka på saker som lojalitetsprogram eller
kundklubbar.

Vad är ett lojalitetsprogram? 
Det är ett program där kunderna anmäler sig till specialerbjudanden, kampanjer
och rabatter i utbyte mot personlig information, t.ex. e-postadress och
telefonnummer. Dessa program är bra för företag eftersom de hjälper företagen
att bygga upp starkare relationer med lojala kunder som kommer tillbaka gång på
gång! Och om det finns en dag på året då vi alla är ute efter något sött och
speciellt från vår partner (eller vän!), varför inte ge dem något lika speciellt från
ditt företag? Ett annat alternativ är att skapa en kundklubb: Detta innebär att ge
bort exklusiva erbjudanden bara för dem som har registrerat sig på webbplatsen
eller appen. Detta kan göras genom att erbjuda sänkta priser på produkter
tillsammans med andra förmåner som tidig tillgång till nya utgåvor innan någon
annan får dem!

Tänk långsiktigt

Tips! Läs vårt blogginlägg "Starta företag utan pengar - en guide för nybörjare"
 

https://www.qred.se/blogg/starta-foretag-utan-pengar-en-guide-for-nyborjare
https://www.qred.se/blogg/starta-foretag-utan-pengar-en-guide-for-nyborjare
https://www.qred.se/blogg/starta-foretag-utan-pengar-en-guide-for-nyborjare


Vi har nu lärt oss att Alla hjärtans
dag är ett utmärkt tillfälle att bygga
upp långvariga relationer med
kunder. Genom att fokusera på
kunden och göra deras upplevelse
speciell kan du förvandla denna dag
till något som kommer att ge intäkter
i många år framöver. I år ska du inte
bara låta dig svepas med av den
traditionella marknadsföringshypen
kring semestern, utan i stället
fundera på hur du kan använda Alla
hjärtans dag på ett kreativt sätt i ditt
företag!

Lycka till och glöm inte att sprida lite
extra kärlek under februari och 
Alla Hjärtans Dag! ❤ 

TACK!

Här hittar du oss! 

https://www.instagram.com/qredsverige/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/9335188/admin/
https://www.facebook.com/qredsverige/?locale=sv_SE
https://www.tiktok.com/@qred.se
http://qred.se/

