and become a
part of tomorrow

”I en verden hvor tid og frihed er det mest
dyrebare, vi har, bliver let adgang til produkter
og services langt vigtigere end ejerskab.
Abonnementsmodellen understøtter dette skifte
– og vi fokuserer på skalering på tværs af
performancekanaler og flytter jeres
abonnementsvirksomhed videre på
vækstrejsen.”
Jonas Nygaard, Subscription Growth
to growth through a scalable foundation

Legetøj

BØGER

FMCG

TØJ & SKO

Mofibo/Storytel
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MEDIER

B2B

DETAIL

TRANSPORT

Alle brancher er i abonnement – eller godt på vej

Uanset om du er ny eller eksisterende
abonnementsvirksomhed har vi værktøjerne
SUBSCRIPTION INNOVATION

SUBSCRIPTION EXCELLENCE

For transaktionsforretninger, der vil
udvikle abonnement for første gang
– og for eksisterende abonnementsforretninger, der vil nytænke sin
forretning og strategi

For eksisterende abonnementsforretninger, der vil optimere sin
forretning og øge customerlifetime-value (CLV)

MODELING

WIN-BACK

SYSTEM

ANALYTICS

EXPANSION

ACQUISITION

RETENTION
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SUBSCRIPTION GROWTH
For eksisterende abonnementsforretninger, der vil optimere deres
digitale performance på tværs af
kanaler og booste deres indtræk
af nye abonnenter.

Vores Subscription Growth mission
Vi er...

Vores arbejde...

Vores ambitioner...

Et strategisk performance-team,
der eksekverer gennem digital
markedsføring indenfor Google
Ads/SEM, Facebook/Instagram og
Influencer marketing med fokus
på abonnement- og
medlemsbaserede virksomheder
(naturligvis).

Digital rådgivning og eksekvering
indenfor Subscription Growth
både for virksomheder, der ønsker
at gå i abonnement, og
eksisterende
abonnementsvirksomheder, der
ønsker at skalere med en fuld
serviceløsning i stor skala.

Blive Europas førende
performance-team indenfor
optimering og skalering af
abonnementsbaserede
virksomheder – gennem
inspiration, digitalisering og
mobilisering af verden til en ny
forretningsmodel.
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Vores Growth Tribe
Vores Growth Tribe, der vil drive
jeres digitale performance…
Jonas Nygaard
Direktør, Growth

Thomas Lundsgaard
Head of Digital
Performance, Growth

Jonas kommer med unikke erfaringer fra
abonnementsverdenen, specielt efter en
hyper-growth fase med Swapfiets over de
seneste 3 år.

Thomas er Performance specialist, med
erfaring fra en bred vifte af performancekanaler som fx Facebook, TikTok, Google
Search og e-mail marketing.

En periode hvor han som landechef for
Danmark og Nordtyskland, vækstede sit
geografiske område til +40.000
cykelabonnenter med det ikoniske blå
forhjul.

Efter at have drevet egen Performance
virksomhed de seneste par år, er Thomas
tiltrådt en stilling som Head of Digital
Performance i Subcrybe og kan hjælpe
abonnements virksomheder videre på deres
digitale vækst rejse.

Med ansvar for Subscrybes Growth-enhed,
tilfører han kommercielle kompetencer
indenfor særligt indtræk af nye kunder ved
brugen af digitale performance kanaler.
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Som en del af Gen Z, er Thomas opvokset
med digitale kanaler, hvorfor hans
perspektiver og operative erfaring rammer
direkte ned tidens trends.

To be decided…
Paid Social Specialist

To be decided…
Influencer Manager

Vores Growth Tribe består af operative
specialister, som eksekverer, og driver
performance, sammen med jer…

Implementering

Vores fremgangsmetode - tidslinie

Test
Analyse

Optimering, udvikling og opskalering
Med fokus på vækst og forbedring af
fundament, der bygges indenfor de første
3 måneder. Og så laver vi et loop med
Analyse, Test og implementering.

Skalering

Løbende
udvikling
Måned 1-3

Grundstruktur af jeres performance setup
Udvælgelse af salgskanaler, opsætning af
funnel, udvælgelse af hypoteser, A/B splittest,
opsætning af email flow, analyse.

Full funnel opsætning

Kundeindtræk
Grundstruktur
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Vores fremgangsmetode - Roadmap
Roadmap
Onboarding + oprettelse af kunde mappe og kanal
Intern brief mellem performancelead og specialister
Adgang til platforme og Google Analytics og andre softwares
Opsætning af grundstruktur og fundament
Opstartsmøde mellem kunde og team
Opsætning, implementering og start på kampagner
Splittest på hypoteser og vinkler ud fra analyser/
Dialog og sparring med projektleder (slack)
Månedlig statusrapport (KPI’er, vækst, omsætning m.m.)
Ugentlige møder mellem kunde og team
Bi-weekly møder mellem kunde og team
Løbende optimering af eksisterende opsætning
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Måned 1

Måned 2

Måned 3

Måned 4+

Tre udvalgte cases
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Convenience

Vores cases - Woodstein
Danske Woodstein er en månedlig abonnementsboks, som leverer
byggesæt til børn i alderen 8-12 år. Første kasse koster 49,- kr. + fragt og
leveres direkte til døren, herefter modtaget man månedens byggesæt.
•

Hver måned lancerer Woodstein et nyt videnskabeligt tema, som
både omfatter et nyt spændende magasin og et
eksperimenterende byggesæt.

•

Woodstein er på en mission om at udvikle børns indre ”Woodsteiner”,
under temaet Mindre Skærm, Mere Fantasi, giver de børnefamilier et
pusterum til at være kreative og bygge sammen som familie.

•

Fokus har været på medlemsindtræk ved hjælp af digitale kanaler
med: Influencer Marketing, Google ads, Facebook/Instagram Ads og
email-marketing. Siden lanceringen i Februar 2022, har Woodstein
opnået en abonnentsbase på + 1.000 abonnenter.

S u b s c r i p t i o n
G r o w t h

Vores arbejde:
Woodstein har ønsket en projektleder, som har stået for
kampagneplanen og sikret eksekvering af lanceringen med
fokus på digitale kanaler. Det primære fokus har været på at
teste hypoteser, fastsætte CPO og konkludere om
businesscasen kan skaleres mod nye markeder (DE/SE).
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Einstein-as-a-service
Fleksibilitet

HaaS

Vores cases - WhiteOn
WhiteOn er en dansk firma, der som de første i
Danmark har sat vaskemaskiner på abonnement.
•

For en fast lav månedlig pris (vælg ml. tre prismodeller)
giver WhiteOn adgang til kvalitets maskine fra Bosch, og
sørger for den altid virker.

•

Der er gratis levering og montering og telefonsupport
der hjælper med brug og andre problemer. Ved
problemer, hjælper WhiteOn, får fikset eller ombytter til
en ny.

•

Abonnementet er fleksibelt og kan opsiges med en
måneds varsel. Der opkræves ikke depositum eller
opstartsgebyr.

S u b s c r i p t i o n
G r o w t h

Vores arbejde:
WhiteOn har ønsket en full service løsning. Med en målrettet
kampagneplanlægning, har teamet fra Subscription Growth
eksekveret ved aktiviteter som Influencer Marketing, Google
ads, FacebookB/IG ads, e-mail marketing.
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Bæredygtighed
Convenience

CaaS

Vores cases – Undy.dk
Undy.dk er et dansk undertøjsfirma, som har sat
undertøj på abonnement, i dag +4.000 abonnenter.
•

Undy’s signatur Tech boxerbriefs er designet til at være
komfortabel hele dagen. Prøv for kun 29 kr. inkl. fri fragt.

•

Herefter vil abonnenten for en fast lav månedlig pris, vil
du hver 3 måned modtage en ny pakke, som
supplement.

•

Abonnementet er fleksibelt og kan opsiges med en
måneds varsel. Der opkræves ikke depositum eller
opstartsgebyr.

•

I dag har Undy over 4.000 faste abonnenter, og lancerer
deres abonnement til nye markeder som DE, UK, NL, IT
og FR i 2022.

S u b s c r i p t i o n
G r o w t h

Vores arbejde:
Undy.dk har ønsket en Performance løsning. Med en
målrettet kampagneplanlægning, har teamet fra
Subscription Growth lanceret og testet nye markeder
igennem aktiviteter som Influencer Marketing, Google ads,
Facebook/IG annocering,
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Clothing-as-a-Service
Convenience

På Apple Podcast, Spotify og Podimo kan du lytte til

Subscription
Talks
Subscription Talks er en podcast, hvor vi taler om de vigtigste emner og temaer i
abonnementsbevægelsen – i selskab med abonnementsdirektører, -visionære,
-specialister, -forskere og andre abonnementsnørder.

