
Hur stor är egentligen den offentliga marknaden och hur stor 
är din marknadsandel? 

DoubleCheck kan nu som enda oberoende ak-
tör på marknaden presentera de faktiska siff-
rorna över Sveriges kommuner och landstings 
affärer under 2012. 

Rapporten ger dig faktiska siffror för din 
bransch. Branschrapporten ger dig siffror och 

fakta kring inköpen från just ditt företag samt en 
konkurrentanalys med intressanta fakta om era 
största konkurrenter.

Rapporten ger ett bra beslutsunderlag inför fram-
tida marknadsinvesteringar. Rapporten fungerar 
också som ett viktigt redskap för ledning, för-
säljnings- och marknadsavdelning att bättre pla-
nera och följa upp företagets satsningar på den 
offentliga marknaden

Rapportens innehåll ex:
– Hur stor är din marknad? 
Branschrapporten ger dig klarhet i:

Hur stor din marknadsandel är idag och •	
kan bli imorgon

En samlad bild över dina konkurrenters •	
affärer

Hur mycket dina konkurrenter fakturerar till •	
varje kommun

Hur affärerna fördelar sig över landet och •	
lokalt/regionalt

En benchmarkmatris med dina tio viktigaste •	
konkurrenter − du väljer själv vilka 

Beställ rapporten tillsammans med en workshop
Boka en workshop samtidigt som du beställer 
rapporten! Under workshopen går våra kunniga 
konsulter igenom er specifika rapport samtidigt 
som ni får en bredare bild över hur den offentliga 
affären ser ut och kan påverkas. Konkreta exempel 
och förslag på marknadsverktyg presenteras samt 
åtgärder för att öka era affärer på den offentliga 
marknaden. Tidslängd ca 2,5 timmar.

Pris

Rikstäckande branschrapport: 19 900 kr
Regional branschrapport: 12 900 kr
Rapport med workshop: 29 900 kr
Priser exkl. moms.

Unik marknadsrapport över svenska landsting och regioners samtliga affärer
– Hur stor är din marknad?
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DoubleCheck AB  •   info@doublecheck.se  •   08-50 00 51 50  •   www.doublecheck.se

Om DoubleCheck
DoubleChecks team består av seniora med-
arbetare och konsulter med gedigen erfa-
renhet från offentlig upphandling, ekonomi-
utveckling, att vara leverantör till offentlig 
verksamhet, utbildning och ett antal olika 
branscher. Våra konsulter har examina som 
civilekonomer, jurister, civilingenjörer, MBA 
eller kombinationer av dessa examina.

Exempelkarta:
Landstingens inköp av  
datakonsulttjänster 2011

mindre än 700 miljoner kronor
700  miljoner −1 miljard kronor
mer än 1 miljard kronor


