
KPI-
rapporter

Rapporter med statistik och data för att 
informera kunder om hur deras verksamhet 
levererar mot deras KPI:er som vi sätter upp 
tillsammans med er för att försäkra att de är 
relevanta och värdefulla just för er.

Kampanjer 
& event

Vi ger dig allt du behöver veta när du genomför 
en kampanj eller håller ett event, däribland 
delbart material för ledningsgruppen och 
insikter i vilka taktiska förändringar som behövs 
under kampanjens gång för att försäkra fortsatt 
framgång.

Omvandling 
av affären

Genomgår er verksamhet en transformation? Vi 
hjälper er identifiera i vilken riktning företaget är 
på väg, sätta ett benchmark när ni sätter igång 
för att därefter, med jämna mellanrum, bevaka 
processen mot målet och ge råd kring hur 
strategin kan optimeras under projektets gång. 

Executive 
Briefings

Vi fokuserar på vad som har betydelse för er så 
att beslutsfattare på fem minuter kan få koll på 
dagens nyheter, aktivitet från konkurrenter och 
branschrelaterade nyheter.

Branschexperter 
försäkrar att rätt 
team med djup-

gående förståelse 
för våra kunder 

och deras specifika 
branscher ansvarar 

för analyserna.

Våra plattformar 
gör att strategisk 
rådgivning kan 
levereras på ett 

ögonblick.

Dedikerade  
konsulter 

 ger svar på vad 
som hände, varför 

det hände och 
hur ni kan agera 
baserat på detta.

KVANTITATIVA MÄTNINGSPROGRAM 
OCH KVALITATIVA MEDIEANALYSER 
– ALLT FRÅN ETT GLOBALT TEAM AV 

BRANSCHEXPERTER 

Vill du veta mer om Cision 
Insights? Kontakta oss via 
cision.se@cision.com eller 
besök www.cision.se

CISION INSIGHTS ERBJUDER 
KVALITATIVA LÖSNINGAR PÅ 

KOMPLEXA UTMANINGAR 

Cision Insights förhållningssätt 
är unikt – vi kombinerar tre 

avgörande element som gör 
det möjligt att erbjuda kunder 
skräddarsydda analyslösningar 

efter deras specifika behov.
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SECTOR EXPERTS 
ensure insights 

are supported by a 
team with in-depth 
understanding of 

our clients and  
their industries.

OUR PLATFORMS  
AND TOOLS, the 

Intelligence Suite, 
enables strategic 
guidance to be 
delivered at the 

speed of business.

DEDICATED  
CONSULTANTS 

provide answers to 
»what happened«, 
»why it happened« 
and also »what can 
be done about it«.

CISION INSIGHTS PROVIDES 
STRATEGIC AND ACTIONABLE 
INSIGHTS TO MANAGE MEDIA 

RELATIONS, REPUTATION  
AND ISSUES. 

The Cision Insights approach is 
unique. It combines three crucial 

elements to provide users with 
custom, measurement programs 

for their unique needs.

QUANTITATIVE MEASUREMENT PROGRAMS, 
VISUALIZATION, AND QUALITATIVE MEDIA 
ANALYSIS FROM A GLOBAL TEAM OF 
INDUSTRY EXPERTS.

Built-In  
Industry  

Intelligence

Deep industry sector knowledge & expertise

Human-coded, dictionary tags & industry filters

Proprietary text analysis technology

Cross  
Channel  

Perspective

9,000+ print media across 75 markets

2,500+ broadcast stations across 50 markets

100,000+ URLs for online news and blogs across  
180 markets

All major social networks

Real-Time  
Monitoring

2+ years of accessible data

Filters through 1B+ documents in live system

Processes 20M more documents per month

All on dashboards that only take seconds to load

Flexible   
Reporting  

Modules

Individualized analytics, tailored reporting  
& customized interfaces

Carefully selected teams of consultants

To learn more contact us at  
cision.se@cision.com or visit 

us at www.cision.se
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