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Dubbla inkomsten i ett kast 
Fram tills nu är hälften av all marknadsföring bortkastad, problemet är att ingen vet vilken av 

hälfterna som är bortkastad (källa: kastare). Men med bumeranger märker man snabbt vilka 

som kommer tillbaka. Vår Stefan Engeseth föreläste nyligen för Taxi branschen. Han 

introducerade då vad han kallar bumerang effekten, dvs att kunden skall komma tillbaka direkt. 

Om kunden åker taxi mellan A till B så skapas där en direkt efterfrågan att åka mellan B till A. 

Denna effekt kan uppnås genom att ställa frågan om retur resan och ge erbjudande som stödjer

bumerang effekten. På ett kast fick taxi branschen möjligheten att dubbla inkomsten i ett kast 

(du ser snart om de fångade tanken). Hur kan ni dubbla er inkomst med bumerang effekten? 

Köp en bumerang och börja öva i sommar. Efter några kast kanske du landar vilka pengar som 

är bortkastade och vilka som kommer tillbaka. 

I Prag hölls en heldagsseminarie i ämnet ONE med vår Stefan som Key Note Speaker, andra 

talare i ämnet kom ifrån IKEA, GFK etc. Två bra pressklipp ifrån dagen: Consumers fine-tune 

companies och If you listen, they will come…. Andra pressklipp på hög höjd i Resumé. 

Produkter som borde funnits i sommar 
IKEA kan utveckla världens plattaste lådbil. Som går att skruva ihop på 5 min och kan även 

fungera som kundvagn i varuhuset och på väg hem. 

Att släppa på gåvor till Stadsmissionen känns lite gammaldags. De skulle kunna samarbeta med 

Blocket. Då kan kunderna sköta jobbet och pengarna går direkt till Stadsmissionen. Det nya 

beteendet kan lanseras med en TV4 gala i augusti. 

 

55 idéer som ökar trafiken till din sajt 
Legenden och fritänkaren Jack Hansen skriver numera små bestsellers med stora idéer. Läs 

Jacks nya bok i sommar om du vill bli mer poppis på internet.  

Vårt nyhetsbrev tar ett uppehåll och solar till augusti… Trevlig sol! 

 

  

  

 

  

 
Vi anlitar Strålfors för elektronisk marknadskommunikation. Läs mer.  

Citera oss gärna, men ange källan DetectiveMarketing.com 
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