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Brandbee lanserar SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder,
på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt
om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder
data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala
närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens
gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än
tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i
Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur
verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och
blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

“Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara
saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i
slutändan ökad lönsamhet för våra kunder” säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee .

“BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även
ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på
sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett
företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp
branschkollegorna, säger Per Andersson, marknadschef Brandbee AB

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX
Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.
För mer information om Brandbee, vänligen besök www.brandbee.com

För mer information, vänligen kontakta:
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Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att
skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala
marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning.
Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin
försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om
bolaget finns på www.brandbee.com
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