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Kunden
Tuvestad och Thorn är ett företag som erbjuder tjänster inom
marknadskommunikation och design och som utarbetat en
processorienterad metod för marknadsföring av bland annat
bostadsprojekt.

Uppdraget
Skapa en ny generation av MRM system för systematisk
produktion av marknadsföringsmaterial i samband med bostadsprojekt. MRM innebär att sätta marknadsverktyg i process för att
optimera och effektivisera brand management och marknadskommunikation. Med ett MRM-system får företaget det IT-stöd som
behövs för att få överblick över alla företagets kommunikationsprocesser. MRM-systemet skulle hantera marknadsaktiviteter från
planering till färdig produkt och uppföljning, oberoende om det
handlar om en trycksak, annons, event, film eller PowerPoint-presentation.
Först ut som användare av systemet är BoKlok som är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger
Skanska och IKEA kloka bostäder - lägenheter, radhus och villor
- för människor som vill bo bra i ett eget hem, och ändå ha pengar
över till annat.

Utmaningar och lösningar
Systemet skulle redan från start hantera olika språk och olika
arbetsprocesser i olika länder.
Systemet tillåter att många parametrar kan ställas in av administratören vilket gör systemet flexibelt och dynamiskt.
Systemets kravspecifikation var inte helt slutgiltig vid projektstart,
tack vara ett agilt angreppssätt kunde vi tillsammans med
uppdragsgivaren ta fram ett optimalt system inom tidsramarna.

Teknologier
HTML, PHP, MySQL, Javascript

FAKTA:
MRM SYSTEM

Ett Marketing Resource Management-system ger
en gemensam kontaktyta och virtuell arbetsplats
med gemensamma rutiner. Här får alla som är
involverade i kommunikationsproduktionen
– internt och externt – tillgång till relevant
information och aktuellt material, gemensamma
verktyg och rutiner.
Målsättningen med systematisk marknadsföring
med hjälp av ett MRM system är att
byggföretaget skall få ut mer av sin budget
genom att kommunikationskampanjerna är effektivare och lönsammare. Samtidigt skall kunderna
uppleva varumärket som starkare och tydligare.
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Resultatet
Snickarboden är ett MRM-system speciellt avpassat för bostadsbranschens processer

Olika typer av marknadsföringsmaterial:
Annonser
Broschyrer
DM
Skyltar
Presentationer
Film

Olika innehåll presenteras för olika kategorier användare

Gör tillgängligt allt material som
används i marknadskommunikationen: annonser, video, ljudfiler,
dokument,presentationer

Administratörer och marknadskoordinatorer
kan enkelt underhålla produkter och bildmaterial
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