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Travel  Management:  
Evaluering og utvikling 
	  



Creating  
the winners  
of the  
experience  
economy. 

Our vision: 



Tradisjonell	  CRM	  -‐	  kundeperspek6v	  



Voice	  of	  the	  customer	  i	  den	  nye	  	  
opplevelsesøkonomien	  



QuestBack	  muliggjør	  et	  360º	  	  
kundeperspek6v	  



Innhen2ng	  av	  2lbakemeldinger	  blant	  
europeiske	  virksomheter	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

Gartner	  Group	  Research	  viser	  at:	  
	  
•  95	  %	  av	  alle	  virksomheter	  samler	  

2lbakemeldinger	  fra	  deres	  relasjoner	  

•  50	  %	  kommuniserer	  funnene	  internt	  i	  
egen	  virksomhet	  

•  Bare	  10	  %	  gjør	  endringer	  basert	  på	  
funnene	  

•  Bare	  5	  %	  informerer	  relasjonene	  om	  hva	  
som	  blir	  gjort	  
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Enterprise	  Feedback	  Management	  



Eksempler	  på	  bruksområder	  



Key Performance indicators  

Hvilke	  KPI’er	  har	  dere	  definert	  som	  de	  vik6gste?	  	  
	  
	  



Innspill til målinger  

Før implementering:  
 

   Kartlegge dagens situasjon og behov før kontakt med eksterne leverandører 
•  Hvem reiser og hva er omfanget?  
•  Spesielle behov?  

Etter implementering 
 

   Kjenner de ansatte til rutiner og policy?  
•  Læring og endring tar tid  

 
 

   Generell tilfredshet med leverandør 
•  Tekniske løsninger 
•  Kundeservice og oppfølging 
•  Har behovene endret seg?  
•  Innspill til forbedringer/videreutvikling? 

   

 
 
 
 
 
 



Kritiske suksessfaktorer 
 
 
Relevant innhold i undersøkelsen 

§  Innhold basert på din bedrifts KPI’er 
§  Hva ønsker dere å oppnå med å innføre programmet?  

 
 
Løpende oppfølging 

§  Varslinger for umiddelbar oppfølging internt  og eksternt 
§  Fange opp avvik fra definerte mål/KPI’er 
§  Resultater (f.eks pr. avdeling) 

Kvalitetssikring av undersøkelsen 
Våre rådgivere går igjennom undersøkelsen før publisering 

§  Metode (spørsmålstyper, skalabruk etc) 
§  Semantikk og utforming av spørsmål 
§  Totalt oppsett og innhold  

 
Workshop  
Bygg din undersøkelsen fra bunnen av med bistand fra våre rådgivere 
 
 
 
 
 
 



Hvordan	  fungerer	  det?	  	  

Lag	  undersøkelser	  
	  
• 	  benyJ	  gjerne	  en	  mal	  
• 	  kvalitetssikring	  fra	  rådgivere	  

Inviter	  din	  målgruppe	  
	  
• 	  via	  e-‐post	  
• 	  som	  en	  link	  på	  web	  

Analyse	  og	  rapportering	  
	  
• 	  automa2sk	  genererte	  rapporter	  
• 	  7	  ulike	  format	  
• 	  enkel	  deling	  av	  rapportene	  
	  

MoVa	  6lbakemeldinger	  
	  
• 	  hur2g	  respons	  	  
• 	  oversiktlig	  datainnsamling	  
• 	  automa2sk	  varslingsfunksjon	  
	  



!	  



QuestBack	  –	  korte	  fakta	  
§ Norsk	  selskap	  etablert	  januar	  2000	  

§ Lønnsom	  driP	  siden	  2001	  	  

§ OmsaJer	  i	  2012	  for	  ca.	  320	  mill	  NOK	  

§ Hovedkontor	  i	  Norge	  med	  60	  ansaJe	  
	  
§ Kontorer	  i	  17	  land	  og	  250	  ansaJe	  totalt	  	  

§ 5000+	  kunder	  og	  30.0000+	  brukere	  i	  50	  land	  

§ Europa’s	  ledende	  aktør	  innen	  EFM	  

§ Anerkjent	  som	  topp	  5	  på	  globalt	  nivå	  

§ Innova2ve	  produkter	  innen	  Sosial	  CRM	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“The combined critical mass of  customers and 
revenue streams positions QuestBack as the leading 
European EFM vendor and a top five vendor globally” 



SPØRSMÅL? 
 
Kontaktinformasjon:  
Andreas@QuestBack.com 
907 911 31 


