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Få en status på, om dine 
tiltag over for gæsterne 
virker efter hensigten, 
eller om der er potentiale 
for forbedringer.

Få realtidsviden om 
gæsternes tilfredshed og 
udviklingen i gæste- 
tilfredsheden over tid. 

Vi giver dig en række  
effektive værktøjer, som 
hjælper dig i arbejdet med 
at nå de besluttede mål.

Få en skræddersyet løsning og platform, der giver overblik,  
indsigt og værktøjer til at forbedre kundeoplevelsen.
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Meng NPS
Brug en skræddersyet løsning og platform, der giver overblik,  
indsigt og får dine kunder til at finde nye kunder.
Det er essentielt for enhver virksomhed at have 
loyale kunder, da de er mere lønsomme, køber mere 
hos dig, kommer igen og anbefaler din virksomhed 
til deres netværk. Når du arbejder med Net Promoter 
Score® (NPS),  afdækker du netop, hvor loyale dine 
kunder er. Hos Meng & Company a/s tilbyder vi dig 
ikke bare en NPS-analyse, men en lettilgængelig 
platform kombineret med mange års erfaringer og  
stærke kompetencer inden for kunderelationer.

Meng NPS
Det er vigtigt at have indsigt i, hvad kunderne synes  
– og her har vi et stærkt værktøj! Vores løsning er enkel, 
effektiv, flexibel og konkurrencedygtig på pris. Rappor-
teringen opbygges, så den dækker præcis dine behov, 
og den er naturligvis altid realtidsopdateret. 
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Om Net Promoter Score®
NPS® en simpel, men meget anerkendt metode, som hjælper din 
virksomhed med at synliggøre, hvor mange ”ambassadører” I har. 
Ambassadører som vil anbefale din virksomhed til andre i deres net-
værk. Metoden er udarbejdet af et forskerteam ledet af Fred Reichheld 
tilbage i 2003, hvor de testede en række spørgsmål for at finde det ene 
spørgsmål, som bedst beskriver kundens adfærd. De fandt frem til  
følgende spørgsmål: ”Hvor stor er sandsynligheden for, at du vil  
anbefale virksomhed/service X til en ven, familie eller kollegaer?”

NPS® er altså en simpel metode til at måle kundetilfredshed og 
loyalitet ved bare ét enkelt spørgsmål!

Følg med i Net Promoter Score

Se udviklingen i score over tid

Benchmark dine enheder
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1Afdækning af behov
Vi starter processen med at skabe 
klarhed over formålet med denne rejse. 
Hvad synes jeres kunder i dag? Hvad 
er potentialet? Hvilken indsigt ønsker I 
at få, og hvordan kommer vi sammen i 
mål?
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Meng & Company a/s tager altid udgangspunkt i den situation, din virksomhed befinder sig i, men overordnet set 
indeholder rejsen mod mere loyale kunder fem stadier:

Processen
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Opsætning og test
Her folder vi værktøjet ud. Vi laver alt 
det nødvendige arbejde, herunder 
opsætning, for at vi rammer jeres 
målgruppe. 

Indsamling af data
I denne fase begynder vi at indsamle data. Det 
foregår via mail, sms eller visitkort og tilpasses 
individuelt. Dataindsamlingsmetoden er  
afhængig af målgruppen.

Intro og præsentation
Når dataindsamlingen er igangsat, introducerer 
vi rapportmodulet for jer, som er et dashboard, 
hvor I kan tilvælge eventuelle ønskede filtre. I 
tildeles adgang til jeres egen individuelle portal, 
og hvis I eksempelvis har flere enheder, som 
skal have adgang til deres egne resultater, kan vi 
også imødekomme det.

Træning og værktøjer
Alene at gennemføre målinger er 
hverken på kort eller langt sigt værdi-
skabende for din virksomhed – der skal 
handlinger til, som er tilpasset jeres 
individuelle situation og udfordringer, 
og her kan et udviklingsforløb være en 
god beslutning.

NPS®er lidt det samme som eksempelvis et kondital. Hvis man ønsker at komme i bedre form, kræver det, at man 
passer sin træning. Det er altså ikke nok at gennemføre en konditest en gang imellem! Man får ikke mere loyale og 
profitable kunder ved blot at gennemføre en NPS®-måling. Man skal hele tiden træne og opstille nye mål for sin 
virksomhed. 

Gennem træning og udvikling vil dine medarbejdere opnå højere arbejdsglæde, hvilket også vil influere på dine 
kunders samlede tilfredshed. Vi har mere end 25 års erfaring med hands on-træning og eksekvering og opfatter ikke 
NPS®-målinger som en enkeltstående aktivitet, men derimod som et on going-værktøj, hvor der kontinuerligt måles 
på kundernes loyalitet. Sideløbende suppleres der med nøje udvalgte tiltag, som vil gøre jeres investering rentabel.  

NPS-måling

Analyse AnalyseTræning
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Meng NPS hjælper kæde med at løfte gæsteservice
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Vi er Danmarks bedste CX-hus og er eksperter i kunde- 
oplevelser – eller det der kaldes Customer Experience 
Management. I en tid, hvor kundeoplevelsen forlængst 
har overhalet pris og sortiment, er det vigtigt for enhver 
virksomhed at investere i teams, der fungerer, er  
effektive, begejstrede og engagerede og leverer  
kundeoplevelser i værtensklasse – for det betaler sig!

Vi har siden 1990 dedikeret os til at udvikle de mest 
praktisk velfunderede og gennemtestede værktøjer med 
fokus på, hvad der adskiller middelmådige teams fra de 
stærkeste af slagsen og sætter altid 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. Besøg os i det gamle postkontor i Rungsted 
Kyst – toget kører dig lige til døren!

Referencer
Se, hvem vi arbejder eller har arbejdet for: 
www.meng.dk

Kontakt os
Få mere at vide om mulighederne: 
       +45 702 12345             skrivtil@meng.dk

       facebook.com/Mengcompany/

       linkedin.com/company/972897

Vi hjælper i øjeblikket en dansk restaurantkæde i hastig 
vækst med at udvikle sig og med det klare mål at ville 
forbedre gæsteoplevelsen. 

I et forløb gennemfører vi servicetræning og hjælper 
med at implementere nye tiltag, og Meng NPS indgår 
her som et værktøj til at understøtte forløbet og bruges 
i første omgang til at finde ud af, hvordan niveauet er i 
dag. 

Dernæst og på baggrund af de data, som vores NPS-sy-
stem opsamler, får vi et billede af, om vores tiltag virker 
og en mulighed for at rette til og optimere initiativerne, 
så vi sikrer, at vi når i mål og opnår det ønskede, øgede 
serviceniveau. 

Meng NPS har vist sig at være et effektivt værktøj til at 
understøtte udviklingen og fremdriften i udviklingsfor-
løbet og på tværs af kædens mange restauranter – og 
selvfølgelig med udgangspunkt i restaurantkædens 
overordnede kundeløfte. 

Måleværktøjet og målingerne står ikke alene eller 
bruges som eneste rettesnor, globalt eller lokalt. Vi tager 
udgangspunkt i data, men har samtidig respekt for 
lokale forskelle, udfordringer og kulturen i de enkelte 
restauranter.

Kommentarer viser vej
Dataopsamlingen i Meng NPS kan skræddersyes, men et 
fast feature giver gæsterne mulighed for at kommentere 
og give ris og ros, og det kan være med til at sætte ord 
på, hvor udfordringerne ligger i den enkelte restaurant, 
og hvilke vi skal handle på – her har vi udvalgt kommen-
tarer fra en kritiker, en passiv og en ambassadør:

Kritikeren:
”Det er dyrt i forhold til, hvad man kan få andre steder. 
Musikken er en smule for høj. Tjenerne snakker privat i tlf. 
inde i restauranten, i stedet for at gå ud bagved.”
(Vores grundprodukt er ikke godt nok – hvad skal der til for 
at ændre situationen?)

Den passive
”Jeg havde brug for wifi-adgang til at gøre noget arbejde 
færdigt, men I har ikke noget gæstenetværk (eller noget jeg 
kunne have betalt for).” 
(Hvad skal vi gøre ekstra her, for at få gæsten det lille stykke 
videre op på skalaen?)

Ambassadøren:
”For det første synes jeg altid, at maden lever 100 % op 
til mine forventninger og for det andet, synes jeg altid, at 
servicen er i top, man bliver altid taget i mod af et smil og 
folk er så positive.”
(Hvordan kan vi fastholde og blive ved med det, vi gør?)


