
En introduksjon til

- neste generasjons CRM



Målet med dette webinaret:

Gi deg en enkel innføring i hva HubSpot er,
en oversikt over de viktigste funksjonene 
og en forståelse av hva plattformen kan 

gjøre for din bedrift. 



Først litt om meg

• Erlend Førsund (f. 1978)
• Markedssjef og innholdsrådgiver i MarkedsPartner
• Utdannet i fransk og markedskommunikasjon ved NHH og BI
• 17 års erfaring fra B2B-markedsføring
• 4+ år erfaring med HubSpot
• Leder av HubSpot User Group Oslo siden 2015
• Forfatter og medforfatter av flere e-bøker om digital 

markedsføring og salg, inbound- og content marketing
(kan lastes ned gratis på markedspartner.no/ressurser)

https://www.markedspartner.no/ressurser


MarkedsPartner – et digitalbyrå vekstbyrå
• Etablert i 1997

• 48 medarbeidere

• Sarpsborg og Oslo

• Ledende i Norge på Inbound salg og 
markedsføring

• Omsetning 2018: 60 mill. NOK 

• 25 % vekst årlig 2015-2018

• Stabilt god lønnsomhet og kredittverdighet

• www.markedspartner.no

• www.inboundbloggen.no

• www.digitalleder.no

• www.vekstoppskrifter.no

http://www.markedspartner.no/
http://www.inboundbloggen.no/
http://www.digitalleder.no/
http://www.vekstoppskrifter.no/
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2. Alternativer til HubSpot





3. Hvorfor velge HubSpot?



Hvorfor velge HubSpot

• Vekstplattform
• Markedsleder
• Stort partnernettverk i Norge
• Kompetansebygging
• Skybasert og høy oppgraderingstakt
• Brukervennlig
• Integrert med flere hundre 3partsapplikasjoner



4. Hvilke moduler og funksjoner 
finnes i plattformen?



Ett CRM – tre moduler

Marketing Hub

HubSpot 
CRM 

Sales Hub Service Hub

Contact Relationship Management



HubSpot CRM



HubSpot CRM – noen features

• Ditt Contact Relationship Management-system
– Støtter markedsførings- og salgsprosessen gjennom hele 

kundereisen
• Kontaktene oppdaterer kortene sine selv

– Digital atferd
– Informasjon de oppgir i skjemaer

• Selgere kan:
– Ringe fra kontaktkortet
– Loggføre telefonsamtaler og møter
– Sende og spore e-post
– Opprette oppfølgingsoppgaver
– Håndtere pipeline med oversiktlig kanban

• Andre features:
– Live-chats og bots
– Ticket-system
– Rapportering og dashboard





















Marketing Hub



Bloggplattform



Konverteringsmekanismer

Pop-up FormsCTA-er



Skjemaer



Workflows (arbeidsflyter)

• If This, Then That
• Programmer hva som skal skje når en kontakt 

foretar seg noe, f. eks.:
– Ser minst 70 % av en video
– Besøker hjemmesiden din
– Fyller ut et skjema for å få en e-bok
– Forlater nettbutikken med varer i handlekurv

• Eksempler på hva workflows kan gjøre:
– Sende en serie e-poster til en kontakt, basert på 

dennes persona og digitale atferd
– Tildele leads til dine selgere ut fra geografiske 

eller industrispesifikke kriterier



Landingssider



SEO-strategi



Sosiale medier



Video



Digital annonsering



Marketing Dashboard



Rapportering på trafikkilder



Marketing Hub – andre features

• Teams
– Organiser brukerne i grupper basert på region, 

BU eller andre parametere. 
• Lead Scoring

– Automatisk vurdering av leads ift hvor 
sannsynlig det er at de blir kunder.

• Content Partitioning
– Tilgangsstyring på innhold ut fra geografi, 

merkevare eller andre dimensjoner.
• Medlemsinnhold
• YouTube-integrasjon



Sales Hub



Håndtering av pipeline («Deals»)



Godkjenning av tilbud



eSignatur



Samtalemal («Playbooks»)



Mål og rapportering («Goals»)



Møtebooking



1:1-video

Bygg sterkere relasjoner med prospects gjennom 
å dele personlige videoer fra CRM



Sales Dashboard



Service Hub



Support-innboks



Ticket-system



Artikkelbase



Kundelojalitet



Service Dashboard



5. Hvilke bedrifter passer 
HubSpot for?



Christopher O'Donnell



6. Hvilke integrasjons-
muligheter finnes?





7. Hva koster HubSpot?



Hva koster HubSpot?

Marketing Hub Sales Hub Service Hub Growth Suite
Free $0 $0 $0 $0
Starter $50 $50 $50 $113
Professional $800 $400 $400 $1,200
Enterprise $3,200 $1,200 $1,200 $4,200

Se hubspot.com/pricing for mer informasjon.



8. Hvordan kjøpe og komme
i gang med HubSpot?



To måter å kjøpe HubSpot på

Via sertifisert 
HubSpot-
partner

Via HubSpot

Krever onboarding
Support på engelsk 

Behovsbasert bistand
Norsk partner

Lisensen er den samme



Kjøpe via MarkedsPartner?

• Norges første Diamond-Partner
• Norges største fagmiljø for HubSpot
• 50 bedriftskunder på HubSpot
• Egen dedikert systemspesialist
• 10 HubSpot-sertifiserte digitalmarkedsførere

– Hjelper kunder med å drifte HubSpot-satsningen



TILBUD: 
Gratis mulighetskartlegging om 
HubSpot for din bedrift

(Gjennomføres på telefon eller Skype)

Send en e-post til:
erlend@markedspartner.no



TAKK FOR MEG!
@forsund


