
Med det enkle værktøj Retail Relation bliver det let løbende at  
indsamle værdifuld viden om dine kunder her og nu. På den måde 
kan du optimere din forretning, skabe mersalg og loyalitet.

GØR DINE 
KUNDER TIL 
AMBASSADØRER



CROSS CHANNEL ER FREMTIDEN
Kundernes kontakt med dit produkt eller 
ydelse begynder og slutter ofte online. Deres 
samlede indtryk af virksomheden bør derfor 
ikke alene bero på at skabe en god oplevelse i 
det fysiske møde, men også på hjemme siden, 
sociale medier osv. Vil du aktivere dine kunder 
på  sociale  platforme som f.eks. Trustpilot og 
Facebook og derved øge dit salg, er det derfor 
vigtigt at udnytte synergien på tværs af kana
lerne.  Retail Relation er et simpelt værktøj, der 
er udviklet til at håndtere den proces enkelt 
og effektivt. Retail  Relation kobler din fysiske 

tilstedeværelse sammen med online teknologi, 
og resultatet er øget synlighed, større salg og 
højere kundeloyalitet.

Enkelt og effektfuldt værktøj
De forretninger, virksomheder,  restauranter  
osv. der kender kunderne bedst, er ofte dem, 
der opnår størst succes. Udfordringen er, at det 
kræver tid og ressourcer at  udføre syste matiske 
kundeundersøgelser. Det  bliver d er lavet  om 
på med Retail Relation.  Løsningen er skruet 
sammen, så tidsforbrug og omkostninger mini

meres. Desuden kan flere butikker i en kæde 
gå sammen om at udføre undersøgelser under 
én samlet licens.  Undersøgelserne sendes ud til 
kunderne på sms og/eller email, så det eneste, 
den enkelte butik skal bruge, er en accept fra 
kunden og et par minutter af dennes tid. 

For at få flest mulige kunder til at deltage, 
 anbefaler vi, at I giver en belønning som tak 
for besvarelsen. Det kan f.eks. være en rabat 
eller mulighed for at deltage i en lodtrækning 
om en præmie.

KUNDEN MØDER 
KAMPAGNEN

DU FÅR VÆRDI-
FULD VIDEN

GLADE KUNDER 
VENDER TILBAGE

Gør kunden opmærksom på kampagnen. Det kan 
være via plakater, flyers, stickers, kassebon eller 
ved direkte opfordring til at deltage. Kunderne 
kan enten sende en sms og øjeblikkeligt få et link 
til undersøgelsen retur, eller de kan scanne en QR
kode og på den måde blive ledt til undersøgelsen.

Resultaterne tikker ind løbende, så den enkelte  
afdelingschef hurtigt kan handle på den indsam
lede viden. Et negativt svar udløser straks en noti
fikation, så han/hun kan håndtere kritiske kunder 
med det samme. Der er desuden mulighed for at 
benchmarke og se, hvordan den enkelte afdeling 
klarer sig i forhold til gennemsnittet af alle eller
udvalgte afdelinger i jeres virksomhed.

Kunden modtager slutteligt en belønning for at 
have svaret. Det kan være en rabatkupon, en eks 
klusiv invitation til et arrangement eller førudsalg, 
ligesom det også kan være et lod i en konkurrence 
om en præmie. På den måde styrkes kundens  
incitamentet for at vende tilbage og købe mere  
– samtidig med at de har fået en god oplevelse af 
virksomheden. 

OGSÅ TIL OPLEVELSERGIVER NYE MULIGHEDER
Retail Relation er også et effektivt værktøj, hvis du sælger 
oplevelser. Hvad enten du driver en restaurant, forlystelses 
park, feriested el. lign. er dine besøgendes umiddelbare vur 
dering værdifuld indsigt og deres loyalitet vigtig for dit om
dømme.

Foruden indsigt i kundens behov giver Retail Relation også 
en række nye muligheder. Bed f.eks. om lov til at sende  
nyhedsbreve, aktivér kunden på jeres sociale medier osv. og 
udvid på den måde kontaktpunkterne. Det gør det lettere for 
kunderne at dele de gode oplevelser.

Step 24 gentages automatisk, når step 1 er oprettet.
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KICKOFF PÅ 
KAMPAGNEN 
Udvælg de spørgsmål, du ønsker besvaret 
samt den belønning, du vil give din kunde som 
tak. Retail Relation har et indbygget kartotek 
af spørgsmål baseret på best practice. Så selv 
hvis du er uerfaren i arbejdet med kunde
undersøgelser, eller du bare mangler tiden, er 
det let og hurtigt at få kampagnen igangsat.

STEP BY STEP 
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Op mod 70% af kunders købsbeslutninger tages på baggrund af online research. 
Kunderne fortæller dog kun om oplevelsen på Trustpilot og andre vigtige platforme,  
når den enten har været fantastisk eller forfærdelig. Men hvad med alle dem, der har  
fået lige den gode oplevelse, de forventede? Retail Relation kobler den fysiske handel 
sammen med online platforme og gør det dermed nemt for tilfredse kunder at dele 
deres gode oplevelser. 

Retail Relation giver også mulighed for at håndtere kritiske kunder og ændre deres 
oplevelse til noget positivt, så de ender med at blive tilfredse og vender tilbage og 
handler hos dig igen.

Kontakt:


