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Proof of concept 1H 

Fulltegnet emisjon september

Gradvis økning til 1000 abo pr mnd i løpet av 2H.

Vår viktigste samarbeidspartner: 

Avtale Telenor, billingplattform, 
fakturaservice, inkasso, kontrakts finansering

30 mobiloperatører i Skandinavia har valgt 
SVEA

Høy grad av automatisering og 
integrasjoner i kundereisen det gir 
viktige fordeler som:

- TM-byrå ser løpende status på 
sine ordre

- Korte leveransetider og rask 
utbetaling av provisjon

Status 
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Nysalg pr kvartal i antall mobilabonnement

Forsiktig og kontrollert vekst i 2022, få kontroll på systemer, rutiner og 

prosesser mens volum er lavt 1 000 abo+ pr mnd
>5% av porteringer i 

bedriftsmarkedetVi h
ar a

lt g
od ko

ntro
ll J

Salgsprognose



Amund Helland 
CEO

Tidligere salgsdirektør i Phonect samt 
Head of B2B sales i Ice

Hans Petter Asplin
CFO

Tidligere CFO for Ericsson i 
Norge og for Ericsson i Afrika

Johannes Andreassen
Leder kundesenter

12 års bransjeerfaring

Birgitte Johannessen
Business Controller

5 års erfaring fra bransjen og 
fra inkassovirksomhet

Bjørn Einar Kihl
Styreleder

Tidligere styreleder i OneCall

Roger Eriksen
Styremedlem

Tidligere grunder av Invocia
som ble solgt til VISMA

Dag Harald Johansen
Styremedlem

og Salgsjef TM
25 års bransjeerfaring TM-

salg

Jonas Olastuen-Heier
Styremedlem

10 års bransjeerfaring 

Teamet har tidligere vært 
med i en rekke selskaper 
på ledelse eller styrenivå: 

Ericsson, Ventelo, One 
Call, Network Norway, 

Hafslund Venture, 
Kvantel, Vmobile, Invoicia

og Phonect

I tillegg har vi etablert avtale med Transcom om kjøp av kundeservicetjenester og SVEA på 1.linje fakturaspørsmål og inkasso

Maxim Juoini
Leveranse

5 års erfaring fra bransjen 

Teamet 



Omsetning i bedriftsmarkedet 6,7 
milliarder kr i 2021 med totalt 1,6 
millioner abonnement

Ice, Nortel og Unifon har tilsammen 
131 000 abonnement og  ca 8% 
markedsandel i B2B

Duopolet Telenor og Telia har ca
92% markedsandel i B2B

Gode muligheter for en ny aktør i B2B med full Telenor-dekning
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Privatmarkedet

Pris høy

Pris lav

Tjenestespekter
lav

Tjenestespekter
høy

Posisjonering i bedriftsmarkedet for 1-10 ansatte



Ø Lave Priser 

ØFull Telenor Dekning

ØHyggelig kundeservice

Mobilabonnement tilpasset mindre bedrifter 

Viktigste salgsargumenterViktigste argumenter



Nextcom CRM for TM Byrå
- Ringesystem

- Produktoppsett

- Oversikt provisjoner

- Oversikt status ordre, feilet kreditt i sanntid.

- SMB Mobil dekker CRM system og trafikkostnader

Det lille ekstra J
- Ukes konkurranser beste selger

- Kick off hver 4 måned

- SMB Toppselger club – tur hver 4 måned

Team som har gjort det førJ

Enkelt å samarbeid med SMB Mobil

Opplæring og støtte
- Raske avklaringer kundecaser

- Opplæringsprogram og eget teamsområde

- Enkel selgersertifisering 

- TM dokument med alt av priser osv for selgere  



Nyheter September/Oktober

Lansert 9.september

750 i verdikupong pr bruker i binding
- 12 måneder gyldighet

ü Talemelding (Velkomst / Stengt)

ü Kø / ringegrupper

ü Suffix

ü Fast / mobilt hovednummer

Enkel bedriftsnett funksjonalitet kommer i løpet 
av noen uker!

• Fokus på løsning som treffer behov til bedrifter i vår målgruppe 
som er 1 til 10 ansatte. Enkel funksjonalitet, til bedrifter med enkle 
behov.

• Melde inn og ut av kø i app, kommer i løpet av oktober/november

• Kostnadsfritt tre første måneder for kunden, så kroner 19 pr mnd, pr 
bruker.



Noen fordeler for kunder & TM byrå i SMB Mobil

Brukte mobiler
Verdikupong 750 eks mva

Kampanje 20, 50  og 100 GB

Høyeste Datahastighet for alle brukereUlike rabattnivå med og uten binding

Full Telenordekning 

Viktigste tjenester mindre bedrifter trenger til en hyggelig pris

Skandinavia og Skandinavia+ for kunder 
som ringer mye til disse land

Enkel Bedriftsnett med markedets laveste 
pris

Mulighet for utkjøp



Toppselger tur
• Januar/februar Gdansk

o Aktiviteter:
o Skytebane
o Bar crawl
o Hummer limo tur

• Mai/Juni – Tallinn
o Aktiviteter:

o Skytebane
o Lada Racing
o Ølsmaking

• Oktober –Vilnius/Kaunas
o Aktiviteter:

o Partbuss fra flyplassen
o Vodkasmaking
o Dejavu Nightclub
o Basket kamp hvis 

tilgjengelig


