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” If you live the questions, life will move you into the answers" Deepak Chopra

Utmaningar och behov
Samhället förändras, den digitala förändringen påverkar inte bara vår vardag som konsument,
den förändrar spelplanen för hur organisationer blir framgångsrika i sin B2B-affär. Våra
kunder är pålästa, det är enklare att validera och inte minst jämföra lösningar eller
leverantörer. Den digitala förändringen öppnar upp möjligheter vi inte sett tidigare. Utifrån
företagens sälj och marknadsstrategier finns idag oftast ett glapp mellan plan och verklighet.
Stressen att hinna gå i takt med marknaden ökar.
Insikten ökar att den digitala
transformationen öppnar upp för
effektivisering av sälj och
marknadsarbetet, beslutsfattare vet
dock inte hur man realiserar
potentialen.
Den digitala förändringen skapar ett
tomrum som behöver fyllas av en
digital strategi för hur man skall möta
och dra fördelar av alla nya
möjligheter.

Resultat och leverans
Resultat av ett Antoma Digital Strategy uppdrag skapar en övergripande bild hur Ert företag
skall införliva en digital strategi. Vi kombinerar det bästa från er befintliga organisation med
dom nya digitala möjligheterna med tydliga prioriterade steg framåt.
Om ni är en tillverkare och arbetar med ett återförsäljarnät så kommer vårt förslag inkludera
tydliga rekommendationer hur ni och era återförsäljare vinner fördelar med möjligheterna
som nu finns i dom digitala lösningarna.
Leveransen omfattar en enad dokumenterad Digital strategi, en analys av lämpliga
teknologilösningar och kanaler, samt en konkret handlingsplan för att implementera den
enade strategin.
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Resultatet och leveransen efter ett genomfört ett Antoma Digital Strategy projekt ger:
 Underlag för en digital strategi som stödjer era sälj och marknadsstrategier
Etablera ett nuläge, ta fram önskad målbild och specificera stegen i Er förflyttning in i den
digitala arenan. En enad bild av vilka vägar och digitala kanalerna som rekommenderas.
 Integrering av digitala strategin i den totala marknadsmixen
Förståelse för vilka digitala verktyg och kanaler som effektivast kan användas för
uppdragsgivaren. Antomas syn på framgång bygger på att blanda traditionella insatser
parat med nya insatser riktade mot dom digitala kanalerna.
 Partners roll i Er digitala resa
Befintliga och potentiella återförsäljares mognadsgrad, syn och förväntan på den digitala
förändringen.
 Konkret handlingsplan
En plan med kritiska framgångsfaktorer för att implementera Er digitala strategi, med
konkreta huvudaktiviteter, ansvar, roller och tidplan.

Metoder och insatser
Vi från Antoma har djup erfarenhet från att driva förändringsarbete med utvalda
beslutsfattare. Vi faciliterar workshops med vår speciella Business Studio-teknik som ökar
engagemanget och skapar delaktighet hos dom berörda beslutsfattare som är involverade.
För att våra uppdrag skall hålla högsta professionella klass ingår alltid att vi går ut och frågar
kunder, partners och medarbetare. Vi arbetar fram effektiva format som gör att vi kan
minimera tiden men ändå får vi extern vital input till att skapa dom rätta besluten. Antomas
alla uppdrag under våra snart 14 år har gett oss en verktygslåda med insikter och kunskap
som vi använder för att ge er som kund maximal effekt av uppdraget. Denna process kallas
för Antomas tankesmedja, där vi sammanställer all data, simulerar effekter och strukturer upp
riktlinjer som blir underlag för kommande workshop och slutligt den färdiga planen.
Slutresultatet levereras under ett arbetsmöte med arbetsgruppen, där Digitala strategin
eventuellt justeras och slutligen beslutas. Vi beskriver vår summering i en Executive Report
format för att alla tillgängligt skall se summering av vårt slutresultat.
I uppdrag som genomförs av Antoma finns alltid en utsedd affärsledare som sammanhåller
projektet. Oftast involveras flera resurser från vårt kompetensnätverk för att säkerställa
maximal effekt för vår uppdragsgivare.
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