
MediaAnalys och ProspectEye ingår samarbete
Att vara den sökleverantör som fokuserar på sina kunders affärskapande på webben är ett av MediaAnalys största
fokusområden. MediaAnalys inleder därför ett samarbete med ProspectEye, en av Sveriges marknadsledande aktörerna inom
Lead Management och Marketing Automation. 

Marknaden för sökrelaterade tjänster fortsätter att öka och bara i Sverige genomförs det i snitt mellan 30 – 35 miljoner sökningar på Google
varje dag. Alltfler privatpersoner och företagare använder webben för att söka information om tjänster och produkter, vilket ökar det potentiella
affärsvärdet i ett företags närvaro på webben.

- MediaAnalys arbetar hårt för att skapa relevant synlighet online till våra kunder för att driva relevant trafik till deras webbplatser. ProspectEye
är den perfekta samarbetspartnern som, framförallt, kan hjälpa våra B2B-kunder att arbeta proaktivt genom att ta hand om trafiken och skapa
fler affärer av de besökarna de får till sina webbplatser, säger Simon Sandberg på MediaAnalys.  

ProspectEye identifierar företag som besöker användarens webbplats och matchar dessa mot värdefull affärsinformation från PARs
företagsdatabas och LinkedIn. Detta innebär att användaren får information om företagets bransch, storlek, omsättning, kontaktuppgifter och
vilka som är beslutsfattare.

- ProspectEye hjälper till att effektivt hantera, sortera och kvalificera leads för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar åt säljarna att
skapa affärer. MediaAnalys har hjälpt oss att skapa en helhetssyn på hur vi ska arbeta långsiktigt med vår sökmotoroptimering och strategi
för att bli synliga på nätet. Det har lett till att vi har fått fler relevanta besökare och fler affärsmöjligheter. Vi är mycket positiva till vårt
samarbete med MediaAnalys och ser fram emot att tillsammans hjälpa våra kunder att driva relevant trafik till sina webbplatser, säger Mathias
Thulin VD och grundare på ProspectEye.
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Om ProspectEye:

ProspectEye är ett snabbväxande och entreprenörsdrivet bolag med en marknadsledande position i Sverige inom Lead Management och
Marketing Automation. ProspectEye hjälper företag att finna nya kunder och fler affärer genom en egenutvecklad lösning som levererar
kvalitativa leads. Tjänsten har redan blivit ett självklart komplement till epostmarknadsföring och vanliga CRM-system för över 1300
användare. Bolaget grundades av Jonas Blanck och Mathias Thulin 2007 och verksamheten har sitt säte i Malmö med sälj- och
utvecklingskontor i respektive Stockholm och Hongkong.


