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E-handelsanalys
Analysera dina målgrupper och uppnå en mer lönsam e-handel genom smartare kommunikation och logistik.
Vi har levererat majoriteten av alla paket de senaste åren till Sveriges alla postnummerområden. Vi vet inom vilken bransch avsändarna finns och till vilken del av Sverige som varorna
levererats. Den kännedomen kombinerar vi med redan kända fakta om livsstilsgrupper från
Conzoom och fakta om befolkning från SCB.
Exempel på E-handelsanalysens innehåll:
• Vilka konsumenter använder e-handel?
• Vilka livsstilstyper/conzoomtyper har de?
• Vilka grupper kan ha intresse för min produkt/
tjänst?
• Vilka åldersgrupper är mest intressanta?
• Vilken familjestruktur har de?
• Hur och var bor de?
• Vad har de för inkomst?
• Livsfas, civilstånd och barn
• Konsumtionsmönster
• Aktiviteter och intressen
• Åsikter/värderingar
• Ja eller nej-tack till reklam
• Innehav av bil, båt, fritidshus etc.
• Ursprung, politiska åsikter

E-handelsanalys Bas
Vi utgår från dina befintliga kunders postnummer.
Utifrån dessa får du veta vilka livsstilsgrupper dina
kunder tillhör. Det ger dig ett bra underlag för att
ta beslut om vilka av dina befintliga och potentiella
kunder du bör bearbeta samt hur du bör kommunicera med dem.

E-handelsanalys Premium – stor mängd data,
djupanalys
Fördjupning innebär en djupanalys av livsstilar och
SCB-fakta vilket ger en högre precision vid urvalet
av potentiella målgrupper. Du kan välja att
analysera hela eller en del av din kundbas.

Pris
20 000 kr för en E-handelsanalys Bas
45 000 kr för en E-handelsanalys Premium
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Så här går det till
E-handelsanalysen utförs av PostNords analytiker i
vårt DM-analysverktyg. Beställning sker genom din
säljare. Finns ingen allokerad säljare kan man ringa
kundservice på telefon 0771-33 33 10, som skickar
dig vidare till rätt kontakt inom PostNord. Leverans
sker i Powerpoint och PDF.

Datakällor
Analysen bygger på data från Geomatic, UC, Kantar
SIFO och SCB. Geomatic står bakom Conzooms
livsstilsklassificering och bygger på att vi människor har en tendens att bosätta oss nära våra jämlikar.
Miljöcertifierad distribution:
PostNord är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och
dessutom kan vi redovisa tjänstespecifik miljödata
till kunder som önskar det.
Villkor
Särskilda villkor för denna tjänst hittar du på
postnord.se.
Allmänna villkor
För faktura- och avtalskunder gäller PostNords
Allmänna Villkor för Näringsidkare och andra
organisationer, PAKN. Villkoren finns på
postnord.se/kundvillkor och kan även beställas
från kundservice.

