IIH Nordic: Et resultathus for markedsføring,
effektmåling og optimering af hjemmesider

Online marketing har i mange år været domineret af et mindset, hvor hjemmesider skulle generere
mange besøgende, med øget salg som forventet følgevirkning. Men med udgangspunkt i kvalificeret
markedsføring og et fokus på relevante besøgende i stedet for antal, var IIH Nordic tilbage i 2005 med
til at ændre tankegangen i online marketing fra kvantitet til kvalitet.
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IIH Nordic har siden etableringen i 2005 været en markant
spiller på onlinemarkedet inden for markedsføring, effektmåling
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IIH Nordic har været med i internationaliseringprojektet GrowBiz
– Knowledge to Scale, som bl.a. Service Platform er partner i.
Du kan læse mere om projektet her.
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Læs mere om IIH Nordic på www.iihnordic.dk.
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Selv om internationalisering kræver tid og ressourcer, er der inAT INTERNATIONALISERE ELLER IKKE INTERNATIONALISERE?
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– Når man står som en etableret
spiller inden for et område i vækst,
så giver det noget naturlig energi og motivation. Problemet
med internationalisering er, at det kan flytte fokus. Man kan
spørge sig selv om, hvorfor man skal gå ud og søge nye markeder, når kunderne selv ringer på døren.
Med kontorer i både Danmark, Sverige og Norge har IIH Nordic
allerede erfaring med internationale aktiviteter, hvor de tilbyder online services på tværs af landegrænser. Men grundet
virksomhedens vækst, begynder de nu at komme i dialog med
kunder, som kræver en endnu mere international profil, og den
efterspørgsel har ledt til en større international orientering.
IIH Nordics internationaliseringsstrategi bygger på konceptet
internationalisering light, hvor marginale driftsomkostninger
sikrer minimal risiko. Formålet med at bevæge sig ind på et nyt
marked er derfor i første omgang at få indsigt i og kendskab til
markedet:
– Vores motiv for internationalisering er ikke at gå ind på et
fremmed marked for at konkurrere med de ”lokale” spillere på
markedet, men for at tilbyde markedets virksomheder noget
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