
MARKNADSFÖRING SEO/SEM 
Driv relevant trafik till din sajt med sökmotoroptim-
ering och sökmotormarknadsföring. SEO, innebär att 
man optimerar de sökord användaren letar efter på 
internet.
Nyckelord används på ett flertal sätt för att nå högre 
rankning. SEM innebär att köpa annonsering på  
internet med full kontroll över budgeten. Du betalar 
per klick och endast för de relevanta klick du är ute 
efter. Dess insatser, processer och arbete krävs för att 
nå bättre placeringar i sökmotorers organiska sök-
resultat och ger ett långsiktigt bestående resultat.

HEMSIDOR, FACEBOOK, 

WEBBUTIKER

Vi erbjuder den senaste tekniken och 

insikterna i området.
Vi kan hjälpa dig att skapa en strategi 

för webbanalys på din sajt samt inter-

agera din hemsida och webbutik med 

social media, så att du enkelt kan seg-

mentera mellan olika trafiktyper och 

se vilken som tillför mest värde. 

Vi kan koppla ihop din nya eller 

befintliga hemsida med Facebook, 

vilket innebär att du kan sälja dina 

produkter direkt på Facebook.

DESIGN, REKLAM & ANIMATION

MOBILANNONSERING

Vi har en stor kompetens av resurser och 
en stor teknisk verktygslåda inom reklam-
produktion med helhetsansvar. Vi kan 
producera kommunikation både som video-
animation eller i tryckt och digital form – 
tidning, broschyr eller nyhetsbrev i htlm5.

Tjänsten Geo Mobile är utformad för företag, publicister och annonsörer som vill kommuni-cera med ett specifikt område eller en specifik målgrupp via geo-targetingkampanjer. Vi hjälper dig som jobbar i butik med kampanjer, kuponger och webb. En mobilkampanj är det perfekta valet för rabatterbjudanden, presentkort, reklam, eller sprida information. Vi hjälper företag att skapa försäljningsdrivande dialoger i sociala medier genom geo-kuponer. Kuponger är populära bland svenska konsumenter och den gemensamma nämnaren är mobilannonsering där sociala nätverk låter personer och företag skapa, dela och diskutera olika typer av innehåll i alla dess tänkbara marknadsförings-
former.

VÅRA  

TJÄNSTER

OFFERT/FAKTURA OCH  
KUNDADMINISTRATION (CAMS Pro)
Client admin managment service Pro (CAMS Pro) 
är ett avancerat, lättanvänt och modernt web-
baserat offert- och faktureringsprogram  
(CRM-system) som inte bara underlättar klient-
hanteringen. CAMS Pro plattform täcker in ett 
brett område inom kundhantering och fakture-
ringssystem. Hantering och skapande av layouter, 
behörigheter, texteditor med mera. 

Underlätta kundhanteringen!

Besök vår webb: www.cnss.se



 

MARKNADSFÖRING: RETARGETING

C-QUE KÖSYSTEM OCH KÖHANTERING 
C-Que system är ett webbaserat kösystem och köhanter-
ingsprogram som innehåller funktioner som gör kundmot-
tagandet så enkelt, effektivt och trevligt som möjligt. Våra 
lösningar omfattar allt från en enkel utgångskassa, öppna 
lobby -receptionsområden och charkdisken. Du kan lägga till 
fler funktioner allt eftersom, till exempel skicka ut SMS-med-
delanden när kundens könummer närmar sig, låta kunderna 
vara bekväma i väntan på sin tur genom att visa reklam och 
budskap på skärmen. C-Que kan anpassas specifikt till i din 
verksamhet. 

På Google och Facebook erbjuder vi remarket-
ing, som är en kostnadseffektiv och mätbar tjänst 
utformad för att fånga in tidigare webbplats-
besökare som inte gick hela vägen till köp. Med 
remarketing går det att hitta de potentiella 
kunderna på nytt genom att rikta nya annonser 
och erbjudanden just till gruppen. De påminns 
om ert varumärke och det lockar till återbesök. 

CRM står för Customer Rela-
tionship Management (kort och 
gott en avancerad kundvård). 
Vår CRM-platt-formslösning 
täcker in ett brett område för 
företag och föreningar som vill 
underlätta administrationen 
och fokusera på att effektivis-
era organisationen. Målet med 
mjukvaran är att hjälpa företag 
till bättre affärsbeslut och ökad 
effektivitet. CMember pro kan 
användas för schemaläggning, 
kampanjhantering, faktura-
hantering, acceptera abonne-
mangsbetalningar med mera.Vi erbjuder företag en komplett lösning för att komma igång med digital skyltning via skärmar. Vårt webbaserade system (Liveboard) ger en enkel administration med smarta uppspelningsval av ditt digitala innehåll från vår cloudserver. Tjän-sten tillsammans med vår mediaspelare ger dig ett unikt publiceringsverktyg, med upplösning 1920x1080 Full HD. I tjänsten ingår serverplats inklusive drift, underhåll och lagringsutrymme. Vi erbjuder även företag ett partnerprogram beträf-fande försäljning av lokal tv-reklam via medverkande butiksnätverk och via partners för annonsering. 

DIGITAL SIGNAGE

Lyckas med digital marknadsföring!

CMEMBER PRO

IT-PARTNER & 
TEKNISK KONSULT
Med våra flexibla IT- tekniska 
lösningar erbjuder vi även 
konsulttjänster inom skräd-
darsydda IT-lösningar, tele-
kommunikation, nätverk och 
säkerhet. CNSS Solutions AB 
är perfekt för dig som inte 
vill lägga tid på något annat 
än service. Vi är ett modernt, 
komplett och framförallt en 
säker lösning för ditt företag. 

Varmt välkommen att  
höra av dig! 
031-43 17 80  
eller info@cnss.se


