
ANALYSER

Værdi med 
Analyser

Grundlaget for at 
beslutte kvalificeret 
er at have de  
nødvendige data

Vi gennemfører en 
række forskellige  
analyser tilpasset  
jeres behov

Vi sørger for hele  
processen fra  
planlægning til 
afrapportering,  
implementering  
og forankring

Analyser er et  
meget effektivt 
værktøj som hjælp 
til at justere kurs  
og komme i mål

Træf kvalificerede beslutninger
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Analyser
Hos Meng & Company hjælper vi jer med at træffe  
kvalificerede beslutninger.

Man kan kun træffe de rigtige beslutninger, hvis 
man har den nødvendige indsigt i en given pro-
blemstilling. Derfor er vores analyseenhed en 
essentiel del af vores dna. Vi gennemfører en række 
forskellige analyser, som er nøje tilrettelagt efter 
jeres specifikke behov. Eksempler på analyser: 

Medarbejdertilfredshedsanalyser
Denne analyse afdækker, hvor engagerede jeres 
medarbejdere er og afslører knasterne i medarbej-
dernes trivsel, som har stor indflydelse på virksom-
hedens muligheder for at opnå gode resultater. 

Medarbejdere, der trives, har positiv indflydelse på 
kvalitet, effektivitet, produktivitet, kundetilfreds-
hed, sygefravær, loyalitet samt muligheden for at 
tiltrække ny, kvalificeret arbejdskraft.

Ledervurderinger
En 360 grader ledervurdering er en velkendt mo-
del, hvor lederen ud over at vurdere sig selv bliver 
vurderet af sin egen leder, kolleger og medarbej-
dere. 

Formålet er at styrke den enkelte leder i sin person-
lige udvikling ved at sætte fokus på kendte – og/
eller – ukendte styrker, potentialer og ressourcer.

Kundetilfredshedsanalyser
Her afdækker analysen, hvor loyale jeres kunder er, 
og hvor skoen trykker i kundeoplevelsen. 

Loyale kunder er mere lønsomme. De køber mere 
og kommer tilbage. Og så vil de ofte anbefale jer 
til andre (Net Promotor Score). Det er her, det kan 
betale sig at investere frem for at kaste dyre kroner 
efter hele tiden at løbe nye kunder op. 

THRILLTM-analyser
En THRILL-undersøgelse sætter fokus på kultur, 
det interne samarbejde som en forudsætning for 
excellent service og kundeoplevelser. 

THRILLTM-undersøgelser er udviklet på baggrund 
af mere end 25 års erfaring og opnåelse af unikke 
resultater. Vores allerede velkendte THRILL-metode 
har vist, at de teams/virksomheder, som top-per-
former, skaber de bedste kundeoplevelser og 
gode til at være: Til stede, Hjælpsomme, Rosende, 
Interesserede, Lyttende og Legende. Analyserne 
kan benchmarkes med data fra forskellige brancher 
i lande, hvor analyserne gennemføres.

Andre analyser
Vi har igennem en årrække arbejdet med en bred 
vifte af analysetyper, som vi kan skræddersy, så de 
matcher virksomhedens behov:

• Klimamålinger
• APV-analyser
• Loyalitetsanalyser
• Kundetilgang - og afgangsanalyser
• Behovsanalyser
• Kommunikationsanalyser.
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1Afdækning af behov
Vi starter processen med at 
afklare jeres behov. Hvor trykker 
skoen? Hvad er potentialerne og 
mulighederne? Hvilken indsigt 
ønsker I at få?
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Uanset hvilken type undersøgelse I ønsker gennemført, tilrettelægger vi processen sammen med jer. 
Processens faser er typisk:

Processen

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

Udarbejdning af spørgeramme
Vi udarbejder en individuel 
spørgeramme og opsætter 
skema og test. Vi har kompe-
tencerne og værktøjerne til 
at udarbejde og opstille den 
analyse, som vil give din virk-
somhed værdi.

 

Indsamling af data
I denne fase begynder vi at 
indsamle data. Det kan fore-
gå på lidt forskellig vis, men 
det typiske er at indsamle 
data elektronisk over inter-
nettet.

 

Bearbejdning og præsentation
Efter dataindsamlingen præsenterer 
vi resultaterne via illustrative grafer og 
tabeller og oversigter. Det giver mulig-
hed for at tolke, træffe beslutninger og 
opstille individuelle mål.

Forankring og integrering
Sammen med resultatet giver vi 
jer forslag og konkrete værktøjer 
til, hvordan I som virksomhed kan 
bruge resultatet og komme vide-
re, så I løbende udvikler jer.

 



ANALYSER

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!

Case: Analyse bidrog til et endnu skarpere kundefokus
Hos Meng & Company har vi fået rigtig mange gode venner gennem årenes løb, og en af dem er  
MESSE C i Fredericia, som afholder messer, konferencer og events. I 2013 kom de til den erkendelse,  
at de havde behov for et serviceeftersyn. Hensigten var at skabe et endnu skarpere kundefokus blandt 
alle medarbejdere i hele organisationen. En del af processen var også at stille skarpt på medarbejder-
nes daglige engagement og trivsel, for vi ved, at der en høj korrelation mellem engagerede og tilfredse 
medarbejdere og glade og tilfredse kunder. Vi igangsatte derfor en medarbejdertilfredshedsanalyse, 
som netop skulle belyse medarbejdernes daglige engagement og trivsel. På blot fire uger fik den  
øverste ledelse værdifuld indsigt i medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel. En indsigt som ellers kan 
være svær at opnå, når de forskellige afdelinger ikke er geografisk placeret i nærheden af hinanden.  

Alle resultater blev afrapporteret på afdelingsniveau og benchmarket internt. På den måde blev  
medarbejderne kun præsenteret for de resultater, som havde relevans for dem og deres trivsel. Med 
rapporterne distribueret afsatte vi tid til at gennemgå undersøgelsens resultater med hver enkelt 
afdeling og opstille konkrete mål og give specifikke værktøjer til, hvordan den enkelte afdeling kunne 
udvikle sig yderligere som team. Det er nemlig med medarbejdertilfredshed som med træning, at hvis 
man vil i bedre form, så skal man træne. I dag gennemfører vi årligt medarbejdertilfredshedsanalyser i 
MESSE C, så de hele tiden er ajour med medarbejdernes daglige trivsel og sikrer opfølgning og  
løbende udvikling. 

Grethe Højgaard, adm. direktør hos MESSE C: 
”Vi er lykkedes med vores projekt. Eftersynet har virket, og vi oplever succes. Først, når kunden har 
succes, har vi succes, og det er det, der afgør, at de kommer igen og igen. Og vi har desuden glade og 
motiverede medarbejdere, der hver dag yder deres ypperste, fordi de synes, det er sjovt.”
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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


