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Vores mål
er at gøre din hverdag nemmere



blev stiftet 1. september 2014…

har 32 medarbejdere certificeret på højeste niveau…

er en af Danmarks største uafhængige 
leverandører af printløsninger

…

rådgiver og leverer løsninger der optimerer 
arbejdsgange inden for dokumenthåndtering og 
workflow

…

har landsdækkende salg og service…

støtter…



Hvad vil viog hvad kan vi

Vi er effektive med fokus 
på høj produktivitet og 
økonomi.

Vi arbejder professionelt 
med fokus på individuelle 
og unikke medarbejdere.

Kvalitet og høj service er 
vores vartegn

Vi tager tiden seriøst og 
arbejder målrettet til gavn 
for det bedste resultat







Vores størstesamarbejdspartnere



Nogle ordfra et par kunder
"Vi valgte at benytte Print Danmark til optimering af vores kopi- og printløsning – og 
har ikke fortrudt. Vi har i dag fået kontrol og overblik over vores omkostninger og har 
dermed opnåede besparelser. Vi har igennem hele forløbet oplevet en kompetent 
behovsafdækning og rådgivning. 

Med hjælp fra Print Danmark, har vi fået reduceret vores gamle løsning fra 82 
kopimaskiner og printere, til en strømlinet løsning på 40 ens enheder med Follow-
Me løsning. Jeg har tidligere deltaget i lignende implementeringer, men har aldrig
oplevet én der har kørt så gnidningsløst som denne med Print Danmark ved roret."

Mich Heüman, Lederne
Lederne

"Via Print Danmarks professionelle tilgang til kunderådgivning har vi fået overblik og
løst udfordringerne i forbindelse med den kommende Persondataforordning. Print
Danmark har været dygtige til at entrere med de rette rådgivere og produkter.“

Kim Andersen, sAkovFondenAskovFonden

"Fit&Sund har nu gennem et par år været kunde hos Print Danmark. Vi kan varmt
anbefale Print Danmark som leverandør af både printløsninger og digital skiltning,
da de har leveret høj kvalitet og en skræddersyet løsning som passer perfekt til vores
virksomhed. Samtidig er deres priser absolut konkurrencedygtige."

Johnny Boilesen, Fit&SundFit&Sund

"I slutningen af 2017 indgik jeg et samarbejde med Print Danmark om en kopi-
/printløsning for Ballerup Sprogcenter – et samarbejde som hæver sig niveauer over
hvad jeg normalt ville anse som et godt samarbejde. Helt fra de indledende
sonderinger til sammensætningen af en skræddersyet aftale, til den tekniske side af
sagen med installation, instruktion og ibrugtagning, har jeg oplevet en usædvanlig
stor lydhørhed og fleksibilitet.

At opleve stor lydhørhed og tilgængelighed i kontraktfasen er ganske normalt, men
at opleve det som et fast varemærke i dagligdagen er simpelthen en sand fornøjelse.
Min oplevelse er at der hos Print Danmark, er særdeles kort vej fra ord til handling,
og jeg er gevaldig begejstret for at samarbejde med folk, hvor der i så høj grad er
sammenhæng mellem hvad de siger, og hvad de gør. Jeg tøver derfor ikke et øjeblik
med at give Print Danmark mit bedste skudsmål."

Jan Kondrup Madsen, Ballerup SprogcenterBallerup Sprogcenter



Leadgenerering



Manage all your marketing tasks with ONE tool

EMAIL 
MARKETING

EVENT 
MANAGEMENT

SURVEY & 
EVALUATIONS

MOBILE 
MARKETING

WEB 
TRACKER

FACEBOOK 
MARKETING

MARKETING 
AUTOMATION

LANDING
PAGES

MOBILE
APPS



Lead generering
• Automatisk oprette nye aktiviteter i 

Superoffice på baggrund af kunders 
adfærd. 

• Fortælle SuperOffice når en ny virksomhed 
tilmelder sig nyhedsbrevet og dermed sikre 
opfølgning på kunden

• På baggrund af besvarelse i 
kundeundersøgelse sikre opfølgning i form 
af aktivitet i SuperOffice

• Give besked til SuperOffice når kunderne 
besøger printdanmark.dk

Event
• Tidsbesparelse
• Personaliseret invitationer
• Lagring af data på kunde niveau
• Opsætning af invitationer, registrering af 

deltagelse, kvittering for tilmelding, 
evaluering mm.

• Alle aktiviteter køres synkront med 
SuperOffice

Direct Mail
• På baggrund af interessefelter
• På baggrund af kundens adfærd opdateres 

interessefelter i SuperOffice. 
• Fuld synlighed omkring resultat af 

marketingkampagner 
• Håndtering af nyhedsbreve
• Opsætning, udsendelse, tracking af 

åbningsrater, bounces, klik-rater mm

Kunde relation
• Al digital historik mellem Print Danmark og 

kunden vises direkte på kontakten i 
SuperOffice.

• En såkaldt "timeline report" vises på hver 
kontakt i SuperOffice og giver den enkelte 
sælger et præcist billede af hvilken digital 
dialog, der har været mellem marketing og 
kunden over tid.

• Alle aktiviteter vedr. nyhedsbreve vises 
direkte på kontaktpersonen



Baggrundfor valg af emarketeer

Leadgenerering via vores kunders respons på udsendte e-mails.

Automatisk oprettelse af aktivitet på baggrund af kundes adfærd.

Opsamling af personinteresser til SuperOffice til videre lead.

Mulighed for mere målrettede e-mail kampagner på basis af personinteresser
(flere udsendelser til mindre men mere præcise målgrupper = mindre stress på vores e-mail kontakter).

Eventstyring med større kvalitet og langt mindre tidsforbrug.

Afholdelse af timeline report



Hvorfår vi data fra?



Hvorfår vi data fra?



Hvorfår vi data fra?



Caseeksamensark











timeline& information



Denne kampagne havde 
en ROI på ……

Caseeksamensark



Casepersondataforordningen



Timeline



Bedreoverblik



Caseevent



Spørgsmål?
Telefon: 40 64 64 09 | Mail: mro@printdanmark.dk



Takfor jeres tid


