
“Vi får kontakt 
med rätt typ av 
personer direkt”
Henrik Örnstedt, 
verksamhetschef B2B på Cervera Företag



Henrik Örnstedt, verksamhetschef B2B på Cervera Företag, berättar om 
hur Qualifier dök upp vid exakt rätt tidpunkt, hur de hjälpte Cervera 
Företag att få nya värdefulla kontakter, samt fördelarna med att använda 
en produkt som Qualifier.
 
Att skapa säljeffektivitet och att driva tillväxt är en av Henriks specialiteter. 
Han har en bakgrund inom sälj och affärsutveckling, framför allt inom digitala 
tjänsteprodukter och Software as a Service (SaaS). För ett och ett halvt år 
sedan tog han ett spännande steg in i Cerveras värld. Hans uppgift som 
verksamhetschef är att etablera ett nytt affärsområde med varumärket 
Cervera Företag, som fokuserar på att skapa trivsamma kontorsmiljöer för 
företag och tillhandahålla företagsgåvor på ett nytt sätt.

”Cervera Företags fokus ligger på att skapa ett skalbart erbjudande för våra 
företagskunder. Detta kräver nya tillvägagångssätt så vi når ut till rätt målgrupp 
med rätta erbjudanden” berättar Henrik.

Genomslaget var stort
Hösten 2021 kom Henrik i kontakt med Qualifier och blev genast intresserad av att 
testa deras produkt. Detta kom ytterst lägligt eftersom företaget var mitt uppe 
i lanseringen av ett nytt koncept och erbjudande. Tillsammans med Qualifier 
satte Cervera Företag upp sin första mejlsekvens där de introducerade det nya 
erbjudandet och körde igång. 

”Jag blev positivt överraskad över att svarsfrekvensen var så hög efter vårt 
första utskick via Qualifier. Det öppnade upp för många intressanta möten och 
diskussioner som ledde till sälj direkt, men också till värdefulla dialoger och nya 
kontakter. Detta är styrkan med Qualifier, man kommer igenom bruset med 
sin kommunikation som dessutom är personlig, och får till på köpet en hög 
svarsfrekvens”. 

Skapar ännu mer resultat
Henrik berättar att användandet av Qualifier inte har inneburit att de ändrat 
sättet Cervera Företag arbetar på, utan att det är ett verktyg som lagts till bland 
de redan befintliga arbetssätten. Qualifier används för att utvidga Cervera 
Företags kundbas och för att nå nya målgrupper. 



”Det är ett intressant sätt att lägga på ett lager till försäljningen och företagets 
befintliga verktyg. Man får verkligen tillbaka det man sätter in. Vi får ju kontakt 
med rätt typ av personer direkt,” säger Henrik.

Det ska vara effektivt
Henrik har testat olika tjänster av det här slaget och konstaterar att det finns 
en uppsjö av verktyg. För Cervera Företag har Qualifiers produkt varit ett 
enormt bra och enkelt sätt att kommunicera ut till många personer genom det 
automatiska upplägget.

”Qualifier är en slags light version av automatiserad utgående försäljning 
mot en välspecifierad målgrupp som vi vet är våran ideala kundprofil. Det är 
superstarkt och fungerar bra för oss. Jag ser definitivt att många företag som 
inte vill köra igång med eller investera i ett stort marketing automation-verktyg 
med allt vad det innebär har en enorm nytta av Qualifiers produkt” säger Henrik. 

Fördelarna med Qualifier
Efter att ha valt ut sin specifika målgrupp kan man med Qualifier prospektera 
fram nya leads, som man tidigare inte har haft kontakt med, och sedan 
automatisera kommunikationen. Detta sparar mycket tid.

”Du kan göra mejlet personligt så att det låter som att det är du som skickat 
det, det gör stor skillnad och sticker ut. Qualifier hjälper till med att komma i 
gång och bolla ideér. De är grymt duktiga på hur man ska lägga upp mejlen 
samt vilka ord som får mest genomslag. Mejlcopyn skrivs ganska snabbt och 
testas innan man drar igång. De lyssnar verkligen in otroligt bra på vad det är 
vi som kund behöver, så att vi når ut med rätt kommunikation till rätt målgrupp. 
Du sätter upp sekvensen en gång och sedan rullar det på. Det är ett väldigt 
effektivt sätt att kommunicera på och jag är mycket nöjd med resultatet. ROI 
är stort!” avslutar Henrik.
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