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WeChat

Kinesiske spillere på den globale scene
Rank
2018

Virksomhed

Region

Markeds valuering ($B)
29/5/2013

29/5/2018

1

Apple

USA

418

924

2

Amazon

USA

121

783

3

Microsoft

USA

291

753

4

Google/Alphabet

USA

288

739

5

Facebook

USA

56

538

6

Alibaba

China

-

509

7

Tencent

China

71

483

8

Netflix

USA

13

152

9

Ant Financial

China

-

150

10

eBay + Paypal

USA

71

133

11

Booking Holdings

USA

41

100

12

Salesforce.com

USA

25

94

13

Baidu

China

34

84

14

Xiaomi

China

-

75

15

Uber

USA

-

72

16

Didi Chuxing

China

-

56

17

JD.com

China

-

52

18

Airbnb

USA

-

31

19

Meituan-Dianping

China

-

30

20

Toutiao

China

-

30

9 ud af top 20 af verdens
ledende internet
virksomheder er idag
kinesiske.
For 5 år siden var de kun
2 kinesiske virksomheder
på listen.
WeChat

Åbenhed fordrer innovation
Kinesiske brugere er generelt langt mere
villigere til at dele personlig information end
brugere i verden generelt.
Dette bidrager til at skabe et stærkere
innovativt miljø for den teknologiske
udvikling.

Ville du dele personlige date (finansielle, bøder etc.) for at
modtage en fordel (feks. lavere pris. personalisering etc)?
China

38%

Mexico

30%

Russia

29%

Italy

28%

Global

27%

Brazil

26%

USA

25%

South Korea

20%

Australia

17%

Spain

16%

UK

16%

France

15%

Canada

14%

Netherlands

12%

Germany

12%

Japan

8%

WeChat

Hvorfor WeChat er
vigtig
Med over 1 milliard brugere er WeChat så
klart den mest universelle online platform i
Kina, og en effektiv tilstedeværelse her er
langt mere effektiv end noget som helst
andet sted.
WeChat’s ARPU er estimeret til mindst USD 7.
Det er 7 gange WhatsApp´s ARPU.

WeChat

Meget mere end blot chat!

WeChat

WeChat optager 34% af Kina mobil data traffik
Europa: 16.0%

Nord Amerika: 14.1%

Latin Amerika: 23.6%

Kina: 34.0%

Asien: 7.8%
Facebook procentdel
af lokal mobil data
traffik.

WeChat procentdel af
lokal mobil data traffik..
WeChat

I Kina skal du tænke WeChat!
Brand website

Official account

Email, SMS, push

Ecommerce & App

” H5” mini site Chat, content, notifikationer Mini program

Traditionelle kanaler

WeChat udgave
WeChat

Official accounts – porten til dit brand på
WeChat

Official accounts

WeChat official accounts
Official Accounts er den vigtigste platform
for organisationer og brands i deres
kommunikation til og med WeChat brugere.
Der er idag over 10 millioner official
accounts og det kan i høj grad
sammenlignes med at have en hjemmeside
i Danmark.
Det er muligt at skræddersye WeChat
official interface (1) med menuer (2) der
linker til in-app content eller eksterne links.
Med en WeChat official account kan man
sende artikler (3) direkte ind i følgeres inbox,
på samme måde som et nyhedsbrev, men
langt mere synligt.

Official accounts

Antallet af official accounts vokser hastigt
Official accounts (million)
25

WeChat MAU (millioner)
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%

20

20

938

900

+70%

800
700

15

600

550

500

10

400

8

300

5

200
100

0

Q1 2015

Q1 2017

0

Q1 2015

Q1 2017

Official accounts

Sværere og sværere at fange
opmærksomheden
1
Min WeChat samtale oversigt en fredag aften

Procentdel af official account
artikler der bliver åbnet

14%
12%

~12%

10%
8%
6%
<5%

4%

2%
0%

2015

H1 2017

WeChat bliver mere og mere
overfyldt
• Gns. antal af WeChat
kontakter (194) oversteg
”Dunbar´s antallet”
allerede i 2016.
• Vækst i official accounts er
langt højere end væksten i
bruger antal.
• Samtale oversigten er
meget overfyldt med
beskeder fra mange
brands.
Official accounts

Engagerende og relevant content er vigtigere
og vigtigere

46%

Det er
kedeligt

46%

Ingen tid
til at læse

38%

Den er
inaktiv

25%

For meget
content

Vigtigste årsager til at brugere dropper at følge official accounts
Official accounts

Du skal have en klar
plan for at samle
følgere
Der er mange indgangspunkter til official
accounts. Visse, som søgning, er svære at
påvirke direkte da de afhænger af hvor
kendt dit brand er. Andre kan påvirkes
direkte og man bør nøje planlægge for at
få mest muligt ud af deres potentiale.
1. Delt content i moments feed
Sørg for at del engagerende og relevant
content dine følgere vil ønske at dele.
2. QR koder
Sørg for at al materiale, produkter,
website etc har QR koder der ledertil din
offficial account.

Official accounts

Brug WeChat økosystemet til at målrette dit
content
Læst
artikel

Produkt
side
besøg

Menu
click

Quiz
besvaret

Følger segmentering
Demografi
•
Køn
•
Lokation
•
Fødselsdag

Tilegnelse
•
Butiksbesøg
•
Sales rep
•
Kampagne

Interesser
•
Product line
•
Personlighed
•
Content læst

Opførsel
•
Kampagne
interaktioner
•
Købshistorik
•
Produkt side
besøg
•
Sidste
interaktions
periode
•
Kunde service
interaktion

Relevant
og in-time
tmålretnin
g af tilbud
Segment
A
målrettet
content

Segment
C
målrettet
content

Segment
B
målrettet
content

Official accounts

Mini program – du har ikke nødvendigvis brug
for en app i Kina

Mini programs

Hvad kan Mini Programmer?

Mini programmmer kan
klare 80% af hvad native
apps kan med kun 20%
af udviklings
omkostningerne.

Netværk

• Få
• Vælg
• Se lokation på kort

•
•
•
•

Enhed

WeChat data

• Netværk status

• Login/bruger data

Mobil
hukommelse

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

HTTPs anmodninger
Web-views
Websocket
Uploads/downloads

Bruger lokation Filer

System information
Kompas
Accelerometer
Foretage opkald
Scan af koder
Bluetooth

• iBeacon
• Wifi
• NFC

•
•
•
•
•

WeChat Pay
WeRun
Videresendelse
Gruppe navne
Template service
besked (3x per uge)

•
•
•
•

Gem
Få
Fjern
Åben filer

Opsæt
Få
Fjern
Slet (10MB)

• Addresser
• Data analyse
• Naviger til/tilbage
imellem MPs
Mini programs

Forbind gnidningsfrit dit mini program til din
official account
Mini Programmer kan nemt integreres ind i
en official account så brugeren nemt kan
bruge det.
Man kan linke til mini programmer fra artikler
og beskeder samt dele dem i samtaler og
er således en integreret del af WeChat øko
systemet
1. Ikea har et link til deres mini program i
deres velkomst besked til nye følgere.
2. ZARA har et menu punkt der linker
direkte til deres e-commerce mini
program.

Mini programs

Top 3 indgange til mini programmer

1. Delt content (34.6%)
ALT MP content kan deles
til venner. Det bliver indsat
ind i samtalen som vist her.
2. Mini program drawer
(25.9%)
Alle MPs der er blevet
brugt bliver automatisk
gemt under ”brugt for
nylig”. Ofte brugte MP´s
kan gemmes separat
under ”Mine mini
programmer”.
3. Official accounts (14.1%)
Menu interface i OA kan
linke direkte til MP.
Mini programs

Eksempel 1: Social media

Xiaohongshu (aka Little Red
Book/RED) er en populær
social media platform med
over 200 millioner registrede
brugere.
Xiaohongshu mini program
for WeChat er en kompakt
version af den originale
native app der gør det
nemmere at dele content
direkte til brugeres venner i
WeChat.
1. Content fra Xiaohongshu
(enten fra MP eller native
app) delt til en WeChat
kontakt.
2. Xiaohongshu MP forsiden
er stort set identisk til
forsiden i native app.
3. Content bliver vist i MP
nøjagtigt som i native
app.
Mini programs

Eksempel 2: Ecommerce

iHerb er en amerikansk
sælger af næringstilskud og
helse produkter. De bliver
opfattet som markedsleder
indenfor cross border ecommerce på deres
område. WeChat MP er en af
deres hoved salgs kanaler.
1. MP forside hvor man kan
vælge produkter.
2. Produkt side.
3. ”Min side”, her kan man
se sin købs historik, følge
ordrer og læse mere om
brandet. Nøjagtigt som
på en native app.
Mini programs

Eksempel 3: Dagligdags services

Supermonkey er en ny og
hurtigt voksende kæde af
fitness centre der tilbyder et
væld af hold træning i deres
mange centre i 9 byer i Kina.
Man kan igennem deres MP
købe medlemskab og booke
hold i sit ønskede center.
1. Overblik med en liste over
de nærmeste centre.
2. Liste over hold. Man kan
booke hold en uge frem
tiden.
3. Dettaljer omkring holdet,
instruktør, sted etc.
Mini programs

Væksten af mini programmer
Mini programmer har vækstet med en
svimlende hast siden de blev lanceret i
2017.
Med stærk rygstøtte fra Tencent har mini
programmer gjort det muligt for weChat at
udvide sit økosystem hovedsageligt på
bekostning af native apps.

•

1 million mini programmer

•

200 millioner daglige aktive brugere
(DAU)

•

95% af ecommerce brands har et mini
program

Source: McKinsey Global Institute Analysis

Tid brugt per dag på mini programmer i
gennemsnit (minutter per dag)
14,0

13

12,0
9,8

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

0,0

1,6

feb-17

dec-17

jun-18
Mini programs

Mini programer har allerede 20-30% af
traffikken
Bruger traffik distribution over apps og mini programmer
(juli 2018), millioner
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42
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Mini programs

Ecommerce mini program branche distribution
Andet; 10,0%
Husholdnings apparater;
3,0%

Tøj og sko; 29,0%

Elektroniske og digitale
enheder; 6,0%

Undervisning og træning;
6,0%

Transport; 14,0%

Dagligvarer og grøntsager;
18,0%
Hjemme produkter; 14,0%

Mini programs

Traffik – deling er vigtigste indgang
Mini programmer kan tilgåes igennem mere
end 60 forskellige indgange.
Deling er klart den mest populære indgang
til mini programmer. Med de rette delings
incentiver er der derfor mulighed for at
opnå relativt lave traffik omkostninger.
Så snart et mini program har været brugt
bliver det gemt i quick entry menuen der
kan tilgåes ved at hive ned i chat
oversigten.

Template Søgning; 2,9%
besked 3,7%
Redirects;
6,6%

QR koder;
9,8%

Pay; 1,1%

Andre:
kuponer, LBS
etc; 1,3%

Deling; 34,6%

Official
accounts;
14,1%

Quick entry;
25,9%
Mini Program traffik kilder, June 2018
Mini programs

Markedsføring på WeChat

Social commerce

Pinduoduo – førende eksempel på social
commerce
Pinduoduo er en e-commerce platform der
sælger alt lige fra dagligvarer til hårde
hvidevarer.
Hemmeligheden bag Pinduoduo´s succes
er at de har integreret sociale komponenter
ind i den traditionelle online shopping
proces. Således kan brugere ofte kun få lov
til at bruge et tilbud hvis de får et givent
antal af deres WeChat venner til at
foretage det samme køb.
Pinduoduo har en lav kunde tilegnelses
omkostning igennem loyalitets programmer
og modellens iboende viralitet.

•

195 millioner månedlige aktive brugere

•

$1.6 milliard IPO
Markedsføring på WeChat

Belønning baseret på transaktion OG adfærd
86% af kinesiske
forbrugere vil foretrække
at købe fra en sælger
med loyalitets program
fremfor en uden.
84% foretrækker at
handle mobilt

1

Skift fokus fra kunde tiltrækning til
kunde engagement

2

Beløn ikke udelukkende køb, beløn
istedet alle interaktioner

3

Integrer loyalitet ind i den daglige
marketing strategi

Markedsføring på WeChat

Qi’e Baba’s interaktions baserede
loyalitetsprogram

1. Forside på loyalitets mini
progra. Brugere kan her
vælge artikler de vil dele.

2. ”Mine daglige opgaver:
1.
2.
3.

Check in – 5 point
Læs artikler (0/5) – 20 point
Inviter venner til at læse
artikler (0/5) – 50 point”

3. ”Inviter nye følgere:
1.
2.
3.
4.

1 ny bruger – 10 point
2 nye bruger – 15 point
3 nye brugere – 30 point
......”

4. Belønnings side. Her kan
man se de produkter man
kan få for sine optjente
point.
Markedsføring på WeChat

QR koder
Enhver der har været i Kina vil hurtigt lægge
mærke til at QR koder er at finde i stort set
enhver sammenhæng.
QR koder er den mest basale indgang til at
få følgere til sin official account, og er
absolut forventet af den kinesiske forbruger.
Alle produkter der bliver sendt til Kina bør
have påtrykt (evt på ydre emballage) QR
koder.
.
Alle kinesiske online platforme kan tilgåes
igennem QR koder, ofte vil man se både
WeChat og Weibo QR koder på produkter i
Kina.

Markedsføring på WeChat

WeChat moment feed reklamer

1

2

3

Moment feed reklamer blliver
vist i den valgte målgruppes
moments feed. De kan blive
købt som per tid som fast sat
CPM eller køre på CPC.
1. Moment feed reklame.
•
•
•
•

Titel
Beskrivelse
Billede
CTA

2. H5 landing page med
CTA til at købe.
3. Mini program hvor man
kan skræddersy sine
bukser og bestille dem.
Markedsføring på WeChat

Skab en gnidningsfri omnichannel oplevelse

Besøg en
butik

Scan QR
kode

Følg brand
official
account

Registrer
konto
igennem
WeChat

Vis
medlemssta
tus og
historie i
mini
program

Læs artikel
om nyt
produkt.
+2 points
Gå tilbage
til butikken
og køb
+150 points

Modtag
kupon
”20% rabat,
kun i 24
timer”

Check
produkt
side og lig i
indkøbsvog
n

Del produkt
side til ven
+10 points

Bliv VIP
medlem

Markedsføring på WeChat

Skandinaviske WeChat cases

Skandinaviske WeChat cases

Skandinavisk Case 1 – Urtekram

1

Urtekram er overraskende
velkendt på det kinesiske
marked.

2

De foretager ikke selv salg på
WeChat men bruger
platformen som et forum for
kunder til at lære mere om
deres produkter og hvor de
kommer fra.
Læg også mærke til hvordan
Urtekram leder følgere videre
til de platforme hvor man kan
købe deres produkter.

3

1. Forside. ”Moisturiser spray
fra den beskyttede
Mossø...”
2. Produkt artikel, leder
brugere videre til Watsons
der forhandler produktet.
3. Mini program link til VIP
platformen der sælger
Urtekram produkter
Skandinaviske WeChat cases

Skandinavisk Case 2 – Visit Helsinki

1

2

3

Helsinkis turistbureau har
skabt en WeChat official
account og mini program
der hjælper kinesiske turister i
byen, og samtidigt effektivt
markedsfører lokale butikker
og brands.
1. Official account forside
der linker direkte videre til
mini program
2. Helsinki guide mini
program forside
3. Shopping guide til Helsinki
med lokale butiks profiler
man kan klikke ind på
Skandinaviske WeChat cases

Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Tmall – En horisontal platform

1

2

1: Forsiden på Tmall
2: Produktside på Tmall
Global. Bemærk produkter
med lilla ramme er solgt
direkte af Tmall
Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Brands konkurrerer ofte direkte med Tmall
Tmall er som bekendt den største kinesiske
markedsplads for tredje parts sælgere, men
Tmall kører også sit eget direkte salg.
Tmall har den fordel at de kan købe ind i
meget store mængder til lavere priser og
dermed sende lavere priser videre til
slutbrugeren.
Denne forretningsmodel gør i mange
tilfælde at brands der sælger på Tmall
kommer til at ligge i direkte konkurrence
med Tmall selv.

Tmall´s egne produkter bliver næsten altid
vist i top søge resultater hvilket kan gøre det
meget svært for tredjeparts operatører at
konkurrere.

En tilfældig produkt søgning
viser her at stort set alle
produkter i top resultaterne er
Tmall´s egne (i lilla).
Alle sider er domineret af
reklamer for Tmall´s egne
produkter. Det er også muligt
at filtrere så man kun ser
Tmall´s egne produkter.
Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Svært at vise unik værdi overfor forbrugeren
De store kinesiske platforme som Tmall og
JD.com har generelt et enormt udvalg af
produkter, også importerede, og de fleste
brands ville have rigeligt med konkurrence.
I og med at mulighederne for individuel
branding og loyalitet er begrænsede i
forhold til i WeChat er det en reel trussel for
brands at de bliver fanget i at konkurrere på
pris og logistik der ofte er de vigtigste
Tmall/JD.com konkurrence parametre.
Priser og levering er nemme at
sammenligne for forbrugerne og der er ikke
meget et brand kan tilbyde i købsprocessen
der kan tilføje værdi.

Her ses 3 forskellige sælgere
der sælger nøjagtigt det
samme produkt
Det er nemt for forbrugeren
at sammenligne priser og
levering.
Der er ikke mange andre
muligheder for at skille sig ud
som sælger.
Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Sælgere tjener ikke meget
På markedsplads platforme skal sælgere
bruge penge på platform reklamer der
driver traffik.
Den gennemsnitlige udgift til at anskaffe en
kunde er højere end den gennemsnitlige
købsværdi ATV (225 rmb)
Der er ligeldes store omkostninger forbundet
med at åbne og drive en Tmall (eller
JD.com) butik igennem officielle partnere.
Både platform og partner vil tage en
kommission såvelsom et fast gebyr, for ikke
at nævne sikkerheds depositum etc.

Ydermere bliver sælgere presset til at give
reducerede priser på deres produkter i
forbindelse med store tilbuds events som
Singles Day (Double 11), 618 i jnu,
kvindernes dag, etc.
Kilde: China Merchants Securities, Company Filings; Azoya Consulting
Edits
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Hvorfor ikke Tmall og JD.com?

Opsummering
•
•
•
•
•
•
•

WeChat er absolut nødvendigt i Kina
Det er svært at holde interessen, engagerende content er nødvendigt
Garanter relevans igennem segmentering
Mini progammer giver dig ejerskab over dit online salg
Integrer mini program med din official account
Beløn interaktioner fremfor kun transaktioner
Undgå konkurrence på pris/levering på Tmall/JD.com ved at skabe
værdi for din kunde i dit WeChat univers

Opsummering

B2B brug af WeChat

B2B brug af WeChat

I Kina spiller mail anden violin

1

2

3

Enhver der har arbejdet med Kina finder
hurtigt ud af at hvis man skal have et svar,
så er det ikke email der skal bruges. Idag
har kommunikaiton på WeChat overtaget
det meste arbejds kommunikation fra mails.

1: Mindre arbejdsgruppe til organisering af
daglige opgaver
2: Større grupper med 151 medlemmer.
Bruges ofte til diskussioner indenfor en
given industri, udveksling af info etc
3: Artikel delt i den store gruppe

B2B brug af WeChat

Dansk B2B official account

1

2

3

Den danske fødevare fabrikant Atria
Danmark (3 Stjernet/Aalbæk) bruger
WeChat official account som en hub for
informationer omkring brand og produkter
der nemt og gnidningsfrit kan deles med
forretingsforbindelser, kunder etc.

1: Official account forside
2: Eksempel på artikel om produkter
3: Video embedded i artikel

B2B brug af WeChat

Kinesisk B2B sourcing official account

1

2

Gfresh hvis WeChat official account vi ser
her er en B2B e-commerce platform bakket
op af Alibaba der har omkring 1000
sælgere fra en række lande med omkring
12.000 registrerede købere.
Forretningsmodellen er her at platformen
opkøber større partier af fisk og sælger
videre til mindre købere ved hjælp af
aggregering af ordrer. Købere er ofte
restauranter, kæder etc.
1: Official account forside med artikler om
relevante emner for seafood industrien
2: Interface for købere integreret direkte ind
i official account

B2B brug af WeChat

Hvordan kommer vi så igang?

Hvordan kommer vi så igang?

Official account registrerings proces
Inden man som dansk virksomhed kan
komme igang med at bruge WeChat
official account skal man have sin konto
registreret hos Tencent der ejer WeChat
platformen.
Man kan som dansk virksomhed registrere
en official account igennem sit danske CVR
nummer.
Tencent har udliciteret arbejdet med at
verificere konti til tredjeparts
verificeringsbureauer, og det er igennem
dem at man vil få sin konto verificeret.

Dette er en forholdsvist kompliceret proces
der udelukkende foregår på kinesisk.
Den præcise verifikations proces afhænger
af hvilket verifikationsbureau der bliver sat
på sagen, til højre er illustreret et typisk
forløb.
Oprettelse tager normalt mellem 2 og 3
uger.

- Ansøgning indsendes til Tencent
igennem WeChat back end.
- Tencent sætter et verifikations
bureau på opgaven

- Man modtager et opkald (på
kinesisk) der skal verificere at man
er den oprettende part
- CVR registrering skal uploades i
backend underskrevet af
manager i virksomheden
- Screenshot af virksomhedens
hjemmeside med telefon nummer
skal uploades i backend
- Verifikationsbureauet ringer til den
oprettende virksomhed for at
bekræfte at virksomheden
eksisterer og kontoen vil være
ægte
- Official Account er nu oprettet og
selve opsætningen af menuer,
indhold etc kan påbegyndes
Hvordan kommer vi så igang?

B2C model 1 – Traffik, branding, salg
QR koder på
produkt

Betalt
markedsføring

Organisk traffik

Online Platform
WeChat

Incentiviseret deling

Loyalitets program
-

Official
Account

-

Mini Program

-

Official
Account
H5 shop

Segmenteret
content

Conversion
.

Hvordan kommer vi så igang?

B2C model 1 - Omkostninger
Engangs udgifter:
Det ovenfor viste vil være et typisk setup for
et ambitiøst kinesisk online fremstød.
Traffik bliver drevet fra flere forskellige
platforme ind på webshops tilgængelige fra
både WeChat og flere andre platforme.
Der bliver gjort fuld brug af mulighederne
for segmenteret content deling, loyalitets
programmer, incentiviseret deling etc, der
naturligvis altsammen leder til konvertering.
Til venstre er listet i grove træk hvilke udgifter
der kan påregnes i et fuldt online B2C online
setup.
Hvor mange penge der ville skulle bruges
på markedsføring afhænger selvfølgeligt af
ambitonsniveauet og brandets viralitet,
men budgetter på 100.000+ dkk pr måned
er standard.

Webshop template løsning: 50-100.000 dkk
- Inkl. Mini Program, H5 webshop og loyalitets progam

WeChat official account oprettelse: 25.000 dkk
Weibo/Douyin/Red official account oprettelse: 30.000 dkk
Opsætning af marketing konti: 10.000 dkk

Løbende udgifter:
Webshop template yearly service fee: 6-20.000 dkk/år
Platforms management: 20-25.000 dkk/måned
- Inkl: community management, SCRM licens, SCRM management, mdl.
afrapportering
Content produktion: 15-20.000 dkk/måned
- Inkl: WeChat/Weibo
Markedsføring:
- Service fee: 10% af annoncerings udgifter
Kundeservice:

- % af omsætning afhænger af volumen
Hvordan kommer vi så igang?

B2C model 2 - Branding
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Hvordan kommer vi så igang?

B2C model 2 - Omkostninger
Mange brands vælger en mere begrænset
indsats på WeChat, hvor fokus i højere grad
er på branding og tilvejebringelse af
information til kunder.
Salget vil så blive drevet på andre
platforme som feks Tmall eller JD.com.
Ideen er her at WeChat official account
altid vil være det foretrukne medie hvor
forbrugere finder information omkring de
produkter de ønsker at købe eller allerede
har købt.

Engangs udgifter:
WeChat official account oprettelse: 25.000 dkk

Løbende udgifter:
Platforms management: 10-13.000 dkk/måned
- Inkl: community management, SCRM licens, SCRM management, mdl.
afrapportering
Content produktion: 15.000 dkk/måned
- Inkl: WeChat

Udgifterne til denne løsning er naturligvis
langt lavere end i model 1.
I denne model er inkluderet SCRM
management til segmentering af content.
Dette arbejde er relativt dyrt, og kan hvis
budgettet er stramt overvejes at skæres fra i
en opstartsfase hvor der endnu er få
følgere.
Hvordan kommer vi så igang?
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Hvordan kommer vi så igang?

B2B model 2 - Omkostninger
At bruge WeChat på B2B basis kan i høj
grad sammenlignes med den website de
fleste virksomheder i vesten har til at
fremvise deres brand og produkter til
potentielle kunder og samarbejdspartnere.
De basale funktioner i official account som
link til website samt artikler vil for langt de
fleste virksomheder være nok.

Engangs udgifter:
WeChat official account oprettelse: 25.000 dkk

Løbende udgifter:
Content produktion: 15.000 dkk/måned
- Inkl: WeChat

Kontoen kan af interesserede parter tilgåes
igennem QR koder på marketing materiale,
visitkort, messestande etc.
Salgspersonale kan bruge kontoen til nemt
at sende produkt information videre til
kunder og samarbejdspartnere.
I denne kontekst er det vigtigt at huske at
stort set al B2B kommunikation mellem
kinesere foregår på WeChat, så materiale
fra en official account er langt mere
effektivt end at sende et weblink eller ppt
præsentation.
Hvordan kommer vi så igang?

