
Aussie Johnny konsultverksamhet inom digital marknadsföring 

Hur online är ditt företag? 



Om Aussie Johnny Digital 
Aussie Johnny är en digitalmarknadsföring konsult 

so arbetar med nystartare, som Tritium Charging 

(nu ett miljarddollar värt NASDAQ företag) och 

nyligen med en digital mässplattform som har 

fyrdubblat deras värde under 2021 

 

Verksamma sedan 2007 erbjuder vi en uppsjö av 

tjänster inklusive: 

• Projekt förvaltning 

• Digital marknadsföring och e-handelsstrategi 

• Annonshantering i sociala medier 

• Workshops och mentorprogram 

• Filmproduktion och tjänster 

• Företagsfotografering och tjänster 

• Grafisk design (begränsad) 

Rådgivning i 

sociala medier 

för lokala 

företag 

Värmekarta 

UX planering 

Google 

Analytics-

rapportering 



Översikt över företagskunder 

Detta specifika företagskunden är ett svenskt modeföretag verksamt i över 25 år, 

med kontor och showrum belägna i nio länder. 

Verksamhetens årliga omsättning var över 220 miljoner kronor (före covid-19), men 

huvudwebbplatsen uppdaterades senast 2005. 

Presidentens feedback inför det första mötet: "Johnny vi omsätter 200 miljoner, övertyga mig om 

varför vi borde ha vår verksamhet online.” 

 
 

- Svenska Bolaget, HQ i Göteborg 

 - Årlig omsättning 220 miljoner kronor (före pandemin) 

 - Kontor och showrooms i nio länder 

 - Distributionslicenser till flera välkända varumärken i Skandinavien 

 - Webbplatsen uppdaterades senast 2005 

 



Företagskund Projektbedömning 

Bedömningsresultat: 

•Inledande bedömning 

•Digital SWOT-analys 

Företagsöversikt över verksamheten online Varumärkeshanterare (försäljare) 

• Upprepad manuell inmatning av samma 
information (tidskrävande) 

• Duplicerad eller inaktuell kunddata 

• Felaktiga uppgifter på grund av manuell 
inmatning 

• Ingen webbutik, kataloger eller 
beställningsblankett Information antecknad på 
papper 

• Inte GDPR standard kundinformation 

• Oförmåga att fjärrstyra (jobba hemifrån) 

• En önskan att komma in på B2C-marknaden 
online 

• Individuella Excel-kalkylblad för kunddata 
• Duplicerad kunddata på flera varumärken 
• Beställningsformulär registrerade på papper 

eller Excel-kalkylblad 
• Nya framtidsutsikter registrerade på papper 



Projektöversikt för företagskunder 

Projektöversikt och önskemål: 

Budget Noterad från konkurrenter: 5 miljoner kronor 

Schema: 12 månader 
 

Slutförande Budget : 1,5 miljoner kronor 

Projektet avslutat: 8 månader 

Anslutning – Många ingångsvägar, ett resultat 

Företagsöversikt över verksamheten 
online 

Varumärkeshanterare (försäljare) 

-Ett helt integrerat affärssystem online 

- Universellt dataflöde till alla angivna områden 

- Inmatning av data på många vägar kommer att 
påverka utdataresultatet för många områden 

- Uppkoppling av data, mobil tillgänglighet och 
möjlighet att arbeta offline 

- Minskning vid manuell inmatning 

- Möjlighet att hålla möte online, över länder 

- Effektiv rapportering om varumärkeschefer som 
säljer pipeline 

- GDPR-överensstämmelsedata 

- Programvara för hantering av kundrelationer 
(CRM) 
- Möjlighet att spela in nya prospekt via mobilen 
- Förmåga att arbeta med kundinformation via 
mobil 
- Delad kundinformation mellan länder 
- Delad möteskalender med försäljare 
- Förmåga att skapa riktade 
marknadsföringskampanjer 
- Möjlighet för kunder att skapa/ändra 
beställningsformulär online 
- Bättre dialog med kundsupport och 



Projektöversikt och önskemål 

B2B webbsida 

ERP PIM 

INNEHÅLLS 

HANTERING E-handel med sociala 

medier 

Interna/Externa källor 

Offlinekanaler 

Sociala mediekanaler 

Reklam/Marknadsföring 

B2C webbsida B2C webbsida B2C webbsida 

Kontouppgifter 

Ekonomi / Rapportering 

Lagernivåer 

Grossister 

Bilder 

videoklipp 

Produktdata 

CRM 
B2B Kundinformation 

B2C Kundinformation 

Marknadsföringskampa

njer 

B2C Checkout Details 

B2B & B2C Leverantörer 

VARUHUS 

Huvudlöst CMS 

Citerad prognos: 

Fem miljoner kronor 



Projekt komplett 

Social Media Ecommerce 

B2C kassainformation 

Färdigställandebudget: 

1,5 miljoner kronor 



Översikt över medelstora företag 

Vi hade från början arbetat med den här klienten som influenser för Aussie.Johnny och 

Edwin Presenterar 

  

-Svenska Bolaget, HQ i Stockholm 

- Öppnade framgångsrikt en ny destination trots COVID-19 

- Över 3 500 barn har deltagit i läger sedan 2018 

- Arbetsgivare kan skicka sina barn till läger för en skattelättnad 

Denna kund är en sommar sport läger destinationer för arbetande föräldrar med barn mellan 

i åldrarna 8-15, som vill att deras barn ska ha en aktiv sommarupplevelse, istället för att lata sig 

inomhus, leka på sina spelenheter och äta skräpmat. 

 

Konceptet har varit framgångsrikt sedan 2018 och debuterade med ett läger i Leksand med en 

önskan att lägga till fler läger under de kommande åren 

Denna kund använder nu flera av våra tjänster under året 



Mellanstora företagstjänst för en kund 

FÖRETAGSFOTO 

PRODUKTER OCH 

TJÄNSTER 

FILMPRODUKTION 

OCH TJÄNSTER 

STRATEGI FÖR 

DIGITAL 

MARKNADSFÖRING 

OCH E-HANDEL 

HANTERING AV KONTO FÖR 

SOCIALA MEDIER 
PRESENTATIONER 

OCH GRAFISK 

DESIGN 

Timtaxa 
500kr – 1000kr per timme 

 
Skapande av video faktureras 

per produktion 



Översikt över medelstora företag 

Vi förser för närvarande detta statligt ägda företag med foton för deras hus och 

bostadslägenheter. 

 

2020 hade de startat ett projekt för att förvandla en skogstomt till 68 flerbostadshus och vår roll 

var att ta en veckovisa ögonblicksbild av utvecklingen med hjälp av en drönare. 

Veckopriset för projektet var 1 000 kronor per vecka 



Småföretag Översikt 

Denna kund såg en lucka på marknaden för lokalt producerade grisköttsprodukter. Grisarna föds 

upp i en trevlig miljö och alla verksamheter som är involverade i processen stödjer lokalsamhället. 

Kunden hade vuxit tillräckligt exponentiell för att behöva skapa en onlinenärvaro för att få 

kontakt med sin växande kundbas. 

Min roll var att anpassa bilder och text 

på den nya webbplatsen och ge digital 

marknadsföringsrådgivning för 

sökoptimering och sociala medier 

 

Projektkostnad: 500 kronor totalt 

 

Nytt projekt blir till en filmprojektion 

2021/2022 



Småföretag Översikt 

Denna kund behöver råd om hur man annonserar på sociala medier. Han hade precis spenderat 

5000 kronor på en tidningsreklam som inte verkade vara valuta för pengarna. Med bara 500 

kronor skapade han ett event som lockade 18 000 visningar och verksamheten hade den mest 

hektiska helgen någonsin! 

Min roll var att tillhandahålla sociala 

medier via Facebook och Instagram. 

 

Projektkostnad: 500 kronor totalt 



Kontaktuppgifter 
Johnny Warwick 

 

Webbplats: www.aussiejohnny.com 

 

E-post: info@aussiejohnny.com 

 

Telefon: 070 868 1498 

 

Timpriser: 300 – 2 500 kronor 

Avtalspriser: 300 – 800 kronor 

 

 

Vissa kunder tidigare och 
nuvarande 


