Marknadskarta

Exempelföretaget

AV:

2020-10

Kundgrupper/segment
Separera de här - Behandlas
som en homogen grupp idag.
Segment 1 –
primär
kundgrupp

Segment 2 övrigt

Segment 3 Detaljer

Kundgrupper/segment
Segment 1 –
primär
kundgrupp

Segment 2 övrigt

Segment 3 Detaljer

• Generellt stora detaljer
• Geografisk närhet
viktigt.
• Stor prispress mot sin
kund.
• Begränsat antal kunder.
• Extremt kort LED-tid
och flexibilitet viktigt.

• Generellt något mindre
produkter än Segment 1
• Geografisk närhet viktig
men inte lika viktig för
allt som för Segment 1.
Något enklare detaljer
att flytta.
• Värderar Pris & Kvalitet.

• Generellt färdiga detaljer.
• Geografisk närhet inte
alltid lika viktigt då
mindre detaljer.
• Värderar ev. olika saker.
• Undersegment.

Segmentkrav

Hög finnish

Segment 2 - övrigt

Stor vikt av
geografisk närhet

Segment 3
- Detaljer

Segment 1 –
primär
kundgrupp

Låg finnish

Låg vikt av
geografisk närhet

Segmentkrav

Kort LED-tid
(1-2 dagar)

Segment 1
– primär
kundgrupp

Vikt av
lågt pris

Segment
2 - övrigt

Låg
priskänslighet

Segment 3 - Detaljer

Längre LED-tid
(1-2 veckor)

SWOT
Strenght

Weakness

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Väl upparbetade kundrelationer inom
segment 1.
Minskar behov av förarbete/slipning.
Hög kompetens och erfarenhet.
Utför brandskyddsmålning och andra
målningar med högre krav.
Låga overhead-kostnader.

Begränsad kapacitet i produktionen.
Endast en produktexpert i organisationen.
Slitna lokaler.
Låg synlighet på Google.
Otydlig marknadsposition

Opportunity

Threat

•
•
•

•
•

Trolig tillväxtpotential hos segment 2 & 3.
Kan tydliggöra kunderbjudande tydligare.
Finns oftast fri kapacitet i hallen.

Stor utsatthet mot en viss bransch.
Konkurrens från Baltiska länder.

Primära konkurrenter
Namn

Primär kundgrupp

Styrkor

Svaghet

Konkurrent 1

Segment 1 – Norrköping och norrut. (Ej
konkurrens )

•
•

Bra kvalitet
Större kapacitet än
exempelbolaget.

•

Dyrare än exempelbolaget

Segment 2 - Större område – hård
konkurrens
Konkurrent 2

Främst mindre detaljer. Kunder med höga
krav. – (Detaljsegmentet)

•

Väldigt hög kvalitet.

•
•

Längre leveranstid.
Högt pris

Konkurrent 3

Vid låga krav.

•
•

Billigare.
Behövs inte alltid

•
•

Kräver extraarbeten
Längre leveranstid (1-2
veckor).
Enklare produkt – lägre krav.

•
Konkurrent 5

Främst stora kunder och ofta andra
material – ej direkt konkurrent.

Kunds
konkurrent
Baltiska
leverantörer

Levererar färdiga detaljer och arbeta med
med billig arbetskraft.
Gemensamt hot för Svenska leverantörer

•

Lågt pris.

•
•
•

Inte samma arbetsvillkor för
personalen.
Längre avstånd.
…

Konkurrentkarta

Segment 1

Segment 1 – lokala bolag

Hög finnish

Konkurrent 1
Konkurrent 2
Exempelbolaget
Högre pris

Konkurrent 3

Låg finnish

Lägre pris

Konkurrentkarta
Segment 2- Lokala bolag

Segment 2
Hög finnish

Konkurrent 1
Konkurrent 2

Konkurrent 3
Högre pris

Exempelbolaget

Låg finnish

Lägre pris

Utvecklingsalternativ

Ny marknad

Befintlig marknad

Befintlig produkt
Segment 1 – Underlätta för dessa kunder – Se
förslag A.
─ Svårt att växa här då
exempelföretaget har nästan hela
marknaden.
Segment 2
─ Hjälp kunden sänka sin totalkostnad.
– Se förslag B
─ Hitta fler kunder – även i andra
regioner. – Se förslag C
Segment 3
─ Hitta nya detaljkunder. – Se förslag D
─ Ny kundgrupper
Ej behandlat i exemplet

Ny produkt
─

Ny produktionsmetod – (ev. mer analys)
─ Har ni koll på de olika konkurrerande
alternativen som finns (ev. större
geografiskt område)?
─ Hur viktigt är geografisk närhet?
─

Ej behandlat i exemplet

Lönsamhet – den stora bilden
Konkurrens
utifrån

Marknaden
Kunder

Kunder
Omsättning skapas här:
• Mängd som produceras
• Betalning för det
producerade.

Omsättning = Hur väl produktionen fylls (med bibehållen effektivitet) * Hur batcher man hinner på en dag * Ersättning
Optimera med max gods
(även till lägre ersättning)

Finns en gräns men bra
om alltid kan optimeras

Balans för maximal
lönsamhet

Förslag A – Adaptiv prissättning mm.

Segment 1

Mål:

Förslag A1

Bättre totalaffär för kundgruppen.

• Utvärdera tydlig prissättning
utifrån LED-tid.

• Pris viktigt för kundens affär.
Konkurrens från låglöneländer.
• Ni vill lackera så mycket som möjlig i
hallen.
• Förutsättning:
– Tillgängligt material att lacka

• Ex.
• LED-tid 1 vecka
• LED-tid 1-2 dagar
• LED-tid 2 veckor

x kr
x+z kr
x-y kr

Förslag A2
• Vad är era (ni ihop med Segment
1) fördelar mot Baltisk
konkurrens?
• Hitta delar där ni kan påverka och
bli partner med era kunder mot
ert gemensamma hot.

Förslag B – Bli kundens partner
Mål:

Förslag B

Bättre totalaffär för kundgruppen.

• Bli kundens partner för effektiv
produktion

• Pris viktigt för kundens affär.
• Inte lika känsliga på leveranstid (som
Segment 1).
• Ni kan förhoppningsvis hjälpa dem att
sänka sin totalkostnad.
• Effektivare produktion än att de gör det själva.
• De får mer tid för egen tillverkning → möjligt
att öka produktionen.
• De slipper extra bearbetning

Segment 2

• Tydligt erbjudande – ”Vi kan hjälpa er
minska totalkostnaden”.
• Ta fram räkneexempel
• Tydligt säljmaterial som visar möjlighet
till ökad lönsamhet.
• Uppdatera hemsidan.

• Utvärdera prissättning beroende på
LED-tid. (se Förslag A)
• Utvärdera - bearbeting hos kunden med
effektiv utrustning?

• Utvärdera avtal

• Ni vill ha mycket material att lackera –
Det ökar era intäkter.
• Ev. avtalspris med kunden mot viss
volym och acceptabel leveranstid.

Förslag C & D – Utöka kundbas

Segment 2
Segment 3

Mål:

Förslag C & D

Ökad orderstock.

• Tydliggör säljerbjudande för
respektive kundgrupp.

• Det finns potentiella kunder som ni inte
lackerar åt idag.
• Ni har kapacitet för ökad produktion.

• Tänk segmenten separat.
• Utifrån valda kunders perspektiv –
Vad gör er till deras bästa
leverantör.
• Välj position – Se steg 1-2
https://www.growingbusiness.nu/sexsteg-till-effektiv-marknadsforing/

• Välj marknadsposition (separat för
varje segment)
• Se steg 3 (länk ovan)
• Ev. Pris

• Uppdatera säljmaterial och
hemsida.
• Tydliggör era valda styrkor.

• Marknadsför & sälj i utvalda kanaler

Övrigt
• Vald marknadsposition
kräver en helhet.
• Om högkvalitetspartner –
måste se ut som det.
• Lokaler, kvalitet på arbete,
beställningsprocess, dialog
etc.

• Kan ni få till fraktavtal med
lokal speditör för effektivare
transporter för era kunder?
• Underlätta för företag att
hitta er.
• Tydliggör styrkor på
hemsidan
• Sökmotoroptimera & ev.
annonser.
• Visa mer av det ni vill vara
bäst på – Tydligare med
smalare erbjudande och
bilder.

Snabbåtgärder
• Skriv ut LED-tider i ert erbjudande.
Konkurrenter säger sig också vara
flexibla men ni är bättre. – Visa det.
• Börja prata med kunderna i segment
1 & 2 som att ni vill hjälpa dem. Ni
är på deras sida.
• Fortsätt att säkerställa rätt kvalitet –
undvik reklamationer.

= Din partner för ökad lönsamhet
Vi kan hjälpa er
Genomför det ni vill ha hjälp med
Mer stöd
• Vi kan ingå i Advisory Board eller Styrelse.
→ Strukturerad företagsutveckling &
bollplank för ledningen.

• Growing Business =
Din marknadschef på deltid.
→ Kontinuerlig affärsutveckling.

• Kompetensutveckling –
följ oss på
www.growingbusiness.nu

info@growingbusiness.nu

0735-44 51 90

