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Aaargh…Du vet, den där känslan av att ditt köp 
av valfri produkt* är för krångligt!

* Fönster, garageport, värmepump, attefall, hus, solceller, spa, laddstolpe, 
hantverkstjänst, köksrenovering, elavtal med mera

Ett generiskt problem för slutkonsumenter 
över hela världen



68%
Uppger att säljaren är 

avgörande när man skall 
fatta beslut. 1

80%
behöver fem 

uppföljningar innan 
man fattar beslut. 3

5000
annonser stjäl konsumentens 

uppmärksamhet varje dag, 
och försenar beslutet. 2

1 American Express 2017 Customer Service Barometer
2 Kaplan Thaler,
3 Brevet Group

Att sälja till slutkonsument kräver uppmärksamhet och många 
uppföljningar från säljaren för att skapa en personlig upplevelse.



SalesByte gör det enkelt att skapa en oslagbar personlig 
upplevelse som konverterar leads till betalande konsument

Leadgenerering

Förklara, Engagera & Konvertera

Leverans & Betalning



Med vår unika B2C-webbapp skapas högre 
konverteringsgrad, och dyrbar tid sparas

En oslagbar 
introduktion med 

personlighet

I mobilen för att 
tillgänglighet och 

engagemang. 
Allt på ett ställe.

Håller dialogen 
varm för att 

säljaren skall kunna 
ta det vidare

Stänger affären



Skapar resultat direkt! 

30%
Högre konvertering

2t
Sparad administration per 

kund
SalesByte röstades fram till ett av de två 

viktigaste säljverktygen av säljkåren



480%
Högre konvertering

+

”Det gjorde sådan skillnad! Paketering 
och automation är nyckeln”

…och här med!



Vår affärsmodell är enkel att 
förstå och är skalbar

500
SEK per användare och månad

Det strategiska värdet av data vi anskaffar för varje kundresa i SalesByte
kan komma att skapa ytterligare en inkomstkälla.



Lokal miljardmarknad och med 
siktet på världen

• Enbart Sverige skapar en ARR-miljardmarknad

• Globalisering till samtliga i-länder möjlig

• Ren SaaS-lösning för skalbarhet

ARR exempel vid 5% marknadspenetration
Sverige - 45 miljoner
Skandinavien – 100 miljoner

Sverige
0.9 Miljarder

Skandinavien
2 Miljarder

EU & US
120 Miljarder



Skapar ett unikt värde på marknaden

Pe
rs

on
ifi
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Automation

CRM

E-sign Retarget



Först på marknaden, och med 
nöjda betalande kunder

250
MSEK

Offereras via SalesByte varje 
månad

10
PLUS

Betalande kunder

1
storkund

i pilotprojekt



Det är nu ni skall haka på!

2
Verifikationen är gjord, 

intäkter finns och vi skalar 
internationellt med första 

kunden

1
Den stora trenden på 

marknaden är digitalisering

3
Vi är först på marknaden 

och ingen kommer ihåg en 
fegis



Möjligheten att investera är här

Nyemissionen är en möjlighet att delta med 5 MSEK 
mot 20% av bolaget. Tillskottet skall främst användas 

till att utöka vår säljorganisation till att hantera 
kommande skalning.

Vid pitchtillfälle presenteras en 24månaders tillväxtplan samt ekonomiska rapporter.



Johan Nihleen
Grundare & VD

17års erfarenhet inom försäljning
Försäljningschef inom SaaS
B2B till 21 länder mellan Qatar och Kanada.
Jobbar med ML/AI-baserade produkter
Sekundär arbetssyssla har varit systemdesign

Älskar katamaraner, grundat vad som blev 
Sveriges största löparklubb.

Pappa till Wille!

Er kontakt och ledare av teamet



Grundare & VD 
Johan Nihleen
johan@salesbyte.se
0707 20 36 20

Tack för din tid.
Låt oss boka en pitch!



EXTRA



Ytterligare dokument och slides

• Cap Table

• Shareholders Agreement

• Customer User Contracts

• Affiliate Contracts

• SDG Assessment

• Annual Accounts

• Accelerator Contract (Chalmers Ventures)

• Funding Approval Document (Vinnova verification program)

• Funding Approval Document (Almi Innovation support program)

• Approval Document (VGR Seed loan)

• CV – CEO Johan Nihleen

• Supplier Contracts

• Ideal customer profile

• Product demonstration

• Dev road-map

• Tech-stack

• Financial roadmap

• Growth plan



ICP 1 – Project B2C

Firmographics
Salesforce:   20-50
Vertical:    For home owners
Nationality:    Swe
Case:    B2C

Key Specs
• Ease of use
• Speed to send

Technical Maturity
• Have a CRM
• Have a offer configuration tool
• No automation

Motivation
• Want to grow
• Digitalization for the future



ICP 2 – Bulk B2C

Firmographics
Salesforce:   50 - 2000
Vertical:    Elbolag, Telecom, Insurance
Nationality:    EU
Case:    B2C

Key Specs
• Possibility to connect to dialer
• Speed to send

Technical Maturity
• Dialer controled process
• Standard offers
• No automation today

Motivation
• Convert large offer stocks
• Digitalisation
• Higher ROI
• Convert busy customer segments



• Chat for multi-way communication

• Calendar function for meeting bookings

• App for sales rep

• On-site login for end consumer

• Automatic payments / Invoicing (internal)

• Self-onboarding (Step 1)

Primary 12month road-map! 



Tech-Stack

Built with Integrates with Supports

Platform

Distribution

Analysis

Hosting

DevOps

Roadmap Roadmap



Det är här 
konsumenten 

bestämmer gör 
köpet. 

Utan SalesByte är vår 
kund inte där!

Soffan Köket Bussen


