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De fleste organisationer og virksomheder står på fire 
ben, som bærer forretningen.

Uanset hvilket af de fire ben, I styrker, vil det styrke 
hele platformen. 

Tommelfingeren er den, der holder det hele sammen  
– og den kan du læse mere om på side 20.

© meng.dk
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Vestre Stationsvej 7, 2960 Rungsted Kyst
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Interesser dig for, hvad kunden

ellers har af bekym
ringer. 

en

Sig tak for handlen, tak 

for besøget og invitér 

kunden til at kom
m

e igen.

Vi gi’r en hånd ...
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De erfaringer, vi arbejder med, rækker tilbage til 
starten i 1990 – og lægger vi alle vores erfaringer 
sammen, rækker de flere hundrede år. Måler vi  
erfaringerne i km, går de jorden rundt flere gange, 
ligesom det er tilfældet med vores rejseaktivitet. 

Her kan du se nogle af de steder og verdensdele, 
hvor vi arbejder eller har arbejdet i undervejs. Man 
kunne kalde det ”THRILLTM around the World.

CHILE

USA

NORGE

MALAYSIA

AUSTRALIEN

NEW ZEALAND

HONG KONG

INDONESIEN

EUROPA

DANMARK
SVERIGE

KINA SYDKOREA

INDIEN

Erfaringer fra  
hele verden
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Vi starter med det 
basale: 
Hvorfor er I her?
Andre taler om ”purpose” – vi taler bare om  
”hvorfor”.

Jeres spørgsmål er nemlig: ”Hvorfor ER vi her?” 

Om I finder svaret i jeres strategidokument, eller I 
først nu tager hul på det, er lige fedt; bare I får sat 
ord på, HVORFOR I gør det, I gør. 

Og husk, at ”for at tjene penge” ikke hjælper – jeres 
hvorfor skal handle om, hvad det er, I vil gøre for 
verden eller for jeres kunder, som er så specielt, at I 
skal findes …

VORES ”hvorfor” hedder: ”We THRILLTM People”

Hvorfor er I her?
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Hvem er jeres 
kunder?
Man kan ikke være alt for alle – eller kan man? 
Spørgsmålet her handler om at sætte ord på, hvem  
jeres målgruppe eller kunder er – eller skal være. 

Er det ét segment eller flere – og hvad skal I så gøre 
for dem (se HVORFOR), når I er blevet enige om, 
hvem de er.

VORES kunder er:
”mellemstore og store virksomheder og organisa-
tioner, der ønsker en stærkere virksomhedskultur, 
funderet i en stærk fortælling OG større gæste-  
og kundefokus i praksis”.

Hvem er jeres?
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- Hej! Hvad ka’ 
jeg hjælpe dig 
med?
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- Jeg lover, at ...!
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Kundeløftet er måske det allervigtigste for at skabe 
en bedre kundeoplevelse.

Hvad er det, vi lover kunderne, når de besøger os 
eller handler med os?

Før I ved det, kan det være svært at levere. 

VORES kundeløfte er:
”Vi hjælper vores kunder med at styrke deres  
forretning ved at styrke engagement og  
kundetilfredshed i én og samme proces.”

Hvad er jeres?
Lav en enkelt sætning, der starter med ”Vi” – og  
ender med at beskrive det, man som gæst eller  
kunde får ud af at være sammen med jer.

”Vi                                                        
!”

Hvad har I lovet 
dem?
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5 råd om engagement
til medarbejdere

Start hos dig selv: Kom ind ad døren med et smil 
og sig god morgen til kollegerne – brug det gode 
humør, for du bli’r, hvad du smiler! 

Tal med din leder om arbejdsopgaverne og de 
styrker, du har – hvor er det, at du kan gøre en 
forskel? Hvad udfordrer og tænder dig? 

Vis dit engagement over for kollegerne. Vis begej-
string for teamet og opgaverne – det smitter! 

Brug teammøder eller andre fælles fora til at tale 
om jeres rolle i den store sammenhæng. Spørg 
ind, diskutér, giv dit eget bud på, hvorfor jeres 
arbejdsindsats er vigtig og meningsfuld. 

Ros og anerkend dine kolleger for det gode arbej-
de, de gør – det giver god energi og smitter!

Hvad kan DU som medarbejder gøre for at løfte 
niveauet? Følg disse 5 råd:

1

2

3

4

5
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5 råd om engagement
til medarbejdere

5 råd om engagement
til ledere

Skab flere konstruktive ”forstyrrelser”, hvor I  
sammen arbejder med at udvikle løsninger i  
stedet for at håndtere problemer - selvom det  
kan være to sider af samme sag!

Sæt en ære i at finde ud af, hvor dine medarbej- 
dere er stærkest, og hvordan du kan bringe  
styrkerne i spil det meste af tiden.

Skab rammerne og råderummet for, at dine  
medarbejdere kan knytte relationer og samarbej-
de på tværs i hele organisationen – både fagligt 
og socialt.

Et godt budskab kan aldrig gentages for ofte! Tal 
ofte om, hvor vigtigt og meningsfuldt jeres arbej-
de er i den store sammenhæng. Hvordan bidrager 
jeres resultater positivt til andre menneskers  
tilværelse? Føler vi os som katedralbyggere i  
stedet for stenhuggere?

Sørg løbende for at vise og dele jeres præstatio-
ner, succeser og fremgang og skab dermed  
stolthed over, at I er på vej i den rigtige retning.

Hvad kan DU som leder gøre for at løfte  
niveauet? Følg disse 5 råd:

1

2

3

4

5
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THRILLTM-modellen er udviklet gennem mere end 20 
års arbejde med de bedste teams i verden. 

THRILLTM betyder:
T  Til stede
H  Hjælpsom
R  Rosende
I   Interesseret
L  Lyttende
L  Ledende
Modellen er et spejl, der afslører, hvor dygtige I er 
som team.

Tag en snak bordet rundt og vurdér, hvor I er  
– og bestem jer så til, hvor I vil være om 3-6-9-12  
måneder og aftal, hvad I vil gøre for at komme der-
hen!

Licence to THRILLTM
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Hvad er jeres 
THRILLTM  faktor?
Sådan scorer I jeres egen 
organisation: 

Vurdér for hvert felt,  
hvordan jeres ”karakter-
bog” ser ud:  Fyld feltet  
ud op til jeres score og 
vurdér hjulet efter  
nedenstående skala. 
0 er skidt, og 10 er i  
Værtensklasse.

1-4 Her har I virkelig noget at tage fat i. Det er ikke i særklasse, og I må 
gøre noget I en fart. Spørg jer selv, hvordan I kunne tænke jer, at scoren 
var – og forestil jer, at den er, hvor I gerne vil have den: Tænk ”baglæns”  
og find de fire ting/tiltag, I må påvirke, for at hæve scoren omgående.

5-8 Det er lige gennemsnitligt nok. Faktisk er det mere almindeligt end 
ualmindeligt at finde scoren her. Spørgsmålet til jer er bare: Synes I selv, 
det er godt nok? Hvordan hæver I scoren i en fart, så I lever op til de løfter, 
I dagligt giver jeres potentielle gæster/kunder (og medarbejdere...) om de 
oplevelser, I vil præstere i det daglige?

9-10 Tillykke – I ligger i top 10! Alligevel er det nok en idé at kigge lidt på, 
hvad det er, I gør, der bringer jer helt derop: Dels kan I på den måde  
fastholde den gode adfærd – og dels vil det være en smal sag for jer at 
gøre det, der bringer jer helt op i superligaen.



Tilfreds eller  
meget tifreds?
Vi køber en vare, men husker 
købsoplevelsen ...

0-6
Kunder der er mere eller mindre 

utilfredse med deres oplevelse og 
derfor dels bliver væk – og dels 

kunne finde på at dele deres  
dårlige oplevelse med venner  

og familie.

Kunder der egentlig er tilfredse, 
grænsende til ligeglade. De har haft 

en OK oplevelse, men
deler ikke med nogen og 

kommer måske igen…

7-8



Kunder der egentlig er tilfredse, 
grænsende til ligeglade. De har haft 

en OK oplevelse, men
deler ikke med nogen og 

kommer måske igen…

7-8
9-10

Vores ambassadører og fremtid: 
De er SÅ tilfredse, at de deler 

med vennerne og kommer igen,  
når de kan.

Kunder der egentlig er tilfredse, 
grænsende til ligeglade. De har haft 

en OK oplevelse, men
deler ikke med nogen og 

kommer måske igen…

7-8
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Kend forskel ...
I mange år har de fleste af os været vældigt tilfredse, hvis 
bare vores kunder var enten ”tilfredse eller meget tilfredse”.  
Udsagn som ”95% af vores kunder er enten tilfredse eller 
meget tilfredse, så det går jo meget godt” har de fleste af os 
vist hørt (eller sagt?). Vi ved nu, at de, der bare er tilfredse, i 
bedste fald er ligeglade. De købte en vare, fik den og betalte 
ved kasse 1. Fint, men ikke noget særligt.

Tilfreds – 7-8    
Beskriv helt konkret, hvad det er, I gør, når I gør en kunde 
”tilfreds”. Vær så specifik og konkret som muligt.

De Meget Tilfredse er vores Ambassadører. Det er dem, der 
elsker os - og som gerne fortæller andre, hvor fantastiske de 
synes vi er. Det er dem der går på Facebook, Snapchat og  
Instagram med deres oplevelser – og som gerne kommer 
igen og tager venner og familie med.

Meget tilfreds – 9-10
Beskriv helt konkret, hvad I gør, når kunden bliver MEGET 
tilfreds. Tag evt eksemplerne fra ”tilfreds” og kig på, hvad der 
skal til for at få kunden rykket det sidste stykke …

Opgaven er derfor at være helt klar på, hvad vi gør, når  
gæster og kunder blir tilfredse - og hvad det er vi gør, når de 
blir ambassadører, så vi kan løfte endnu flere fra Tilfreds til 
Meget tilfreds...
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Thumbs up ...
Efter at have arbejdet med kundeoplevelser for  
nogle af de mest succesfulde virksomheder og 
brands i verden i mere end 25 år, følger vi os rustede 
til at give værtens bedste råd, som er en konsolide-
ring af det bedste, vi har set, lært og arbejdet med 
undervejs. Modellen er testet igen og igen – i en  
stribe forskellige virksomheder i mange lande, og 
der er bare én ting at sige: Den virker!

Øv jer på at levere på hvert enkelt punkt, for eksem-
pel en uge af gangen, før I går videre til næste punkt. 
I løbet af 5 uger vil I med garanti have en meget 
stærkere kundeoplevelse – og et endnu bedre salg. 
Det er ikke udsædvanligt, at vi ser spring i andelen af 
Meget Tilfredse gæster og kunder imellem 30 og 70 
procent – nogle gange endda mere. Og salget følger 
med ...

Hånden viser vej, og husk det hver eneste gang, over 
for hver eneste kunde, hver eneste dag! Memorér de 
5 råd eller print dem ud og hav dem altid lige ved 
hånden. 

Du kan også sende en e-mail til: 
givenhaand@meng.dk, og vi sender et antal hæn-
der til din virksomhed eller organisation.
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Tro flytter bjerge ... 
og kundeoplevelser!
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Træning virker ...
når man TROR på det  
– og GØR det!
Spørg en Marathonløber, om han er kommet  
sovende til sin sejr. Næppe. Han har øvet sig i  
vildskab. Også når det regnede, og benene var  
trætte. Og folk med forstand på den slags siger, at 
man skal træne 10.000 timer for at blive rigtig god.

Vi foreslår bare, at I dagligt sætter tid af til at træne 
det, der er vigtigst i jeres forretning. Hver dag…

THRILLTM-spillet
Med det kan I effektivt træne hverdagens 
dilemmaer – køb det i vores webshop: 
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Du er ikke alene ...
Dette er blot nogle af de virksomheder og  
organisationer, hvis medarbejdere vi har mødt i  
begejstringens og kundeoplevelsernes tjeneste 
siden 1990.



25

Du er ikke alene ...
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Hvem VI er ...
Mange siger, at vi er Dan-
marks førende konsulent-
hus inden for relations- og 
oplevelsesøkonomi. Siden 
1990 har vi dedikeret os til at 
håndplukke de mest teore-
tisk velfunderede og gen-
nemtestede værktøjer med 
fokus på, hvad der adskiller 
middelmådige teams fra de 
stærkeste af slagsen.

Vi sætter en ære i at efterlade 
en værktøjskasse, der er bred 
nok til, at det også virker, 
når vi er gået, uanset hvad vi 
har fået lov at bidrage med 
undervejs.

Det arbejder vi bl.a. med
THRILL™: Vores egenudvik-
lede træningsmetode, som 
giver dig og din virksomhed 
licens til at begejstre hinan-
den og jeres kunder. 
Med garanti!

Strategi-implementering: 
Hjælp til at gøre planerne 

virkelighed? Til at sikre kon-
gruens i involvering mellem 
den formelle og uformel-le 
ledelse. Forankring, løbende 
justering og implementering 
af planer, forandringer og 
udviklingstiltag.

Sparring/udviklingsforløb: 
Individuelt tilpassede spar-
rings- og udviklingsforløb 
med særligt fokus på udvik-
ling af lederskab. Sparring 
omkring særlige udfordrin-
ger - eller på udvikling af 
særlige egenskaber eller 
færdigheder. 

CEM/kundeorientering: CEM 
og træning i at skabe vær-
tens bedste kundeoplevelser 
med udgangspunkt i ud-
dannelsesakademiet Fårup 
Academy.

Trivsel/engagement: Hjælp 
til at øge medarbejderen-
gagement. Hvordan har vi 
det - og hvordan vil vi gerne 
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Hvem VI er ...
have det? Psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø er spejl af kultur 
– og ledelse.  Arbejdsglæde 
er en umanérlig god forret-
ning!

Foredrag/key-notes: Indlæg 
for små og store grupper 
med høj faglig forankring, 
leveret med vid og bid. Vi 
sætter os grundigt ind i mål-
gruppen og er oftest dagens 
højdepunkt.

THRILLTM Ledelse:  Modulop-
bygget trænings- og uddan-
nelsesprogram om ledelse, 
som giver potentielle og ny-
ere ledere praktisk træning, 
sparring og inspiration  
til at eksekvere.

Analyser: Målinger af trivsel, 
tilfredshed og resultater. 
Medarbejderanalyser, kli-
mamålinger, bruger- og  
kundetilfredshed, APV,  
ledervurderinger, loyalitets-
analyse, 360+ gradersmålin-

ger, kundetilgangs- og af- 
gangsanalyser, behovsanaly-
ser - og Meng’s egen THRILLTM 
kulturanalyse.

Digital forankring: Planer 
gjort til virkelighed. En af 
vejene til at sikre invol- 
vering er ved målrettet brug 
af konkrete digitale værktø-
jer. Træning i gæstens vej 
via apps, undervisning via vi-
deomoduler, THRILLTM-spillet, 
sociale medier m.m.

Læs mere på meng.dk



Meng & Company a/s  |  Vestre Stationsvej 7  |  2960 Rungsted Kyst  |   
+45 702 12345  |  meng.dk  |  skrivtilos@meng.dk  

Her finder du os

Hjemmeside: Besøg vores 
digitale visitkort og læs 
meget mere om os på 
meng.dk – på din compu-
ter, tablet eller mobil

Sociale medier: Følg 
Meng-strømmen på både 
Facebook, Linkedin og 
Youtube.

Nyhedsbrev: Læs spæn-
dende nyt fra vores verden 
og få ideer og nyttig viden 
samt en masse gratis tips 
og tricks. Tilmeld dig her

Webshop: 
Gå på opdagelse i alle 
vores udgivelser via vores 
webshop

meng.dk

Kom og besøg os på det gamle postkontor i Rungsted
- Kystbanetoget kører dig lige til døren!


