
DETAIL

Få succes med 
din forretning

Vi begejstrer medarbejdere, 
giver redskaberne til at  
begejstre kunder og skaber 
mærkbare resultater for  
butikskæder, centre og  
cityforeninger.

Vi identificerer potentialet 
og skaber større arbejds-
glæde, engagement og en  
kundeoplevelse ud over  
det sædvanlige.

Det hele starter med  
THRILLTM. Kodeordet er  
træning, der giver jer  
License to THRILLTM med 
udgangspunkt i hverdagen, 
udfordringerne og  
mulighederne.

Arbejdsglæde + ægte kundeservice  
= en vanvittig god forretning!
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Succes med detail
Større medarbejderengagement og bedre kundeoplevelser,  
bedre arbejdsklima, ambassadører og højere omsætning.

De fleste har nok mærket forskellen på de butikker, 
hvor personalet virker oprigtigt interesseret i dig 
og de butikker, hvor de kun har tid til dig, hvis du 
henvender dig med et specifikt spørgsmål. Meng 
Analyse og analyseinstituttet MEGAFON gennem-
førte for få år siden en befolkningsundersøgelse 
om kundeservice. Den viste blandt andet, at:

• 99 % af lederne i større detailkæder/butikker 
mener, at deres medarbejdere leverer god eller 
meget god, personlig service. Kun halvdelen  
af danskerne er enige i det. 

• 7 ud af 10 forbrugere har forladt en forretning 
eller servicevirksomhed pga. utilfredsstillende 
service. 

• Ca. 1/4 af lederne har ikke indført en standard 
for, hvad de lover kunderne (et kundeløfte). 

• De fleste danskere ønsker personlig service, når 
de handler eller besøger forretninger.

Udfordringerne
Nogle af de store udfordringer for detailhandlen 
er de senere års finanskrise og stagnation i dan-
skernes forbrug sammenholdt med nye butiks-
koncepter, brancheglidning og ikke mindst øget 
konkurrence fra internethandel. Mens flere og flere 
Dankort gløder i online-butikkerne, stiger presset 
på de fysiske butikker. Hvor der tidligere blot skulle 
”det lille ekstra smil” til, skal der nu endnu bedre 
oplevelser, vejledning og begejstring til for at fast-
holde kunderne i de fysiske butikker. 

Den gode nyhed er, at langt de fleste danskere 
ønsker personlig kundeservice, når de handler 
eller besøger forretninger; mødet med en oprigtigt 
interesseret medarbejder, som med faglighed og 
nærhed i fokus kan guide dem at vælge det rigtige 
produkt og tillægsprodukter. Netop derfor skal der 
skrues op for begejstringen, nærværet, forståelsen, 
dedikationen – alt det som skaber den gode ople-
velse, får kunderne til at besøge forretningen igen 
og igen og gør hverdagen endnu bedre for ledere 
og medarbejdere. 

Licence to THRILLTM er en metode, som sikrer 
sammenhæng mellem kundeløfte og leverance. 
Har I ikke et kundeløfte, starter vi der og styrer jer 
gennem processen og frem mod de gode resulta-
ter.  Effekten af at arbejde med THRILLTM:

• Øget salg pr. kunde / basket size
• Optimeret kundeoplevelse og loyalitet over for 

forretningen
• Øget værdi af kampagner
• Bedre fastholdelse af dygtige medarbejdere
• Reduceret sygefravær.
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DETAIL

Succes med detail

1Afdækning af behov
Vi starter med at skabe klarhed 
over mål med processen: Hvor skal 
I hen?Hvor er I i dag? Hvad skal der 
til? Og endelig sætter vi konkrete 
mål sammen med jer. Nøgleordet er 
ROI (Return On Investment).
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Vi tager altid udgangspunkt i de særlige behov og udfordringer, som din forretning står med, men her 
kan du se, hvordan en typisk proces ser ud:

Processen
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Analyse og status
Hvor er vi på de fire ben, som 
bærer forretningen: Medarbejder- 
engagement, kundetilfredshed, salg  
og indtjening samt loyalitet? 
Vi præsenterer den videre rejse.

Forankring
Kick off for butikschefer og sous-
chefer. Forankring af mål/metode 
og værktøjer.  Kick off for  
medarbejdere.

Implementering
Udviklingsproces og opfølgning.  
Implementering af nye processer og  
procedurer samt fastholdelse af resultater. 
Den interne træning er her et nøglepunkt 
for at opnå resultater ud over det  
sædvanlige.

Fastholdelse og træning
Via vores THRILLTM univers vil  
medarbejderne løbende blive udfor-
dret og trænet til at præstere bedre 
og træne kundeservice og virksom-
hedens kundeløfte. Fastholdelse: 
Specialdesignet program med blandt 
andet video, dilemmaspørgsmål, 
opgaver og evaluering, som sikrer 
højt engagement i hele processen 
(4-12 mdr.).

Potentiale Træning Licence to THRILLTM Unikke resultater
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Vi skaber resultater i forretningen - det er bevist
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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

INVITA: 2 års udvikling i  
kæden. Undervisning af ledere 
og medarbejdere og 14–dags- 
opgaver med udgangspunkt i 
egen forretning.

Pia Nicolaisen, indehaver af INVITA 
Glostrup: ”Vi har lært at gøre van-
skelige samtaler lettere. Kurset og 
de efterfølgende THRILLTM-møder i 
butikkerne har forbedret kommu-
nikationen markant, og vi er blevet 
mere løsningsorienterede. Vores 
almene trivsel i butikkerne er også 
blevet bedre.”

LOUIS NIELSEN: 4x10 ugers  
udviklingsforløb med ud-
gangspunkt i egne procedurer 
og metoder. Små træningsfor-
løb, morgenmøder, videotræ-
ning og sparring.

Jens Preisler, partner i Roskilde:  
”Da vi gik ind i projektet ”vidste vi 
det hele i forvejen, men vi flyttede 
ikke på vores resultater. I forløbet 
gik vi igennem en struktureret 
proces, som gav os et nyt syn på 
vores kundevej og dermed en 
fintuning af vores procedurer. Vi 
har flyttet vores medarbejder- og 
kundetilfredshed og dermed vores 
overordnede resultater.”

MATAS: 6 måneders udvikling 
med undervisning, sparring, 
træning i praksis og kundetil-
fredshedsmålinger.

Jette Bergdahl, butikschef i Wawes 
i Ishøj: ”Resultatet efter 9 måneder 
er klart: Teamet har udviklet sig til 
at være selvkørende, og stemnin-
gen har aldrig været bedre. Salget 
pr. gæst er steget over 8 %.”


