
KUNDETILFREDSHED
PÅ



- Velkomst og indflyvning 

- Brandudvikling som værktøj til øget tilfredshed 

- Fra tal til handling: Tal taler, men hvad siger de? 

Pause: Let servering 

- Best practice: Et kig på cases fra BMW og Jumeirah Groups 

- Fra indsigt til udvikling… 

Mulighed for networking

Dagens program



Citat

“Your brand is what 
other people are saying 
about you, when you’re 

not in the room.” 
Jeff Bezos, Amazon



De store spørgsmål

Hvad vil vi gerne have  
kunderne til at sige? 

Hvordan øger vi sandsynlig- 
heden for, at de siger det,  
vi gerne vil have dem til?  

Hvordan finder vi ud af,  
hvad de faktisk siger?  

Hvordan får vi flere til  
at sige det vi ønsker?



Kundeorienteret?

95% 
Kilde: Bain “Closing the delivery gap”



Den perfekte oplevelse?

80:8 
Kilde: Bain “Closing the delivery gap”



Kundeoplevelsen - Brand experience



HVORFOR  
VÆRD AT ELSKE?



Brandudvikling i praksis

Strategisk

Taktisk Operationelt

Indsigtsbaseret  
brandudvikling™



Brandudvikling i praksis

Hvor vil vi møde vores kunder? 
Og hvordan sikrer vi, at det 

sker effektivt

Hvad er vores udgangspunkt og hvad 
vil vi være kendte for af hvem?

Hvordan får vi bygget et 
univers og en fortælling, der 
får det til at ske?

Indsigtsbaseret  
brandudvikling™



VORES SKUD DIREKTE TIL SYSTEM 1



BRANDING  
HANDLER OM  
ANVENDT  
PSYKOLOGI



Glem produktet



Kundeoplevelsen - Brand experience

SIGER 
Løfte/TOV

GØR 
Handlinger og marketing 

VISER 
Brand ID/design/visual



Branding handler om anvendt psykologi

Daniel Kahneman  
psykologiprofessor, der 
har beskrevet alle de 
bagvedliggende mønstre 
og systemer i hjernen

Byron Sharp står for alt 
matematisk, statistisk 
indsigt i forbrugernes 

faktiske adfærd og 
effekten af  marketing

HVORDAN 
FUNGERER 
HJERNEN?

HVORDAN 
FUNGERER 

MARKEDET?



Virkeligheden er altid kompleks …

Source: Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow

System 1 

Hurtig  
Impulsiv 

Emotionel  
Ubevidst  
Hverdag  

90%

System 2 

Langsom  
Analytisk  
Rationel 
Bevidst  
Komplekst 

10%



… men det skal fortællingen om den ikke være

Source: Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow

System 1 

Hurtig  
Impulsiv 

Emotionel  
Ubevidst  
Hverdag  

90%

System 2 

Langsom  
Analytisk  
Rationel 
Bevidst  
Komplekst 

10%



Fortæl en historie der kan mærkes



Sweet Spot

Der hvor det rationelle 
taler sammen med det 
emotionelle

Det stærke brand bor 
der hvor følelserne 

møder fornuften. 
SWEET  
SPOT



Udvikling

Samfundets 
kompleksitet 
og hastighed

Den  
menneskelige 
hjerne 

Siden istiden er der ikke sket 
meget med den menneskelige 
processor kraft



Udvikling

Samfundets 
kompleksitet 
og hastighed

Den  
menneskelige 
hjerne 

Det stærke brand kan både 
give BtB og BtC forbrugerne en 
sense of belonging.  

De er både relevante, 
differentierede og 
tilgængelige (fysisk og mentalt).



Hvem giver teknologien et menneskeligt ansigt?

De mest avancerede algoritmer og 
kunstig intelligens, præsenteret, så 
selv et barn kan forstå det…





BRAND-
UDVIKLING  
I PRAKSIS



Værktøj

Hvis dit eneste værktøj 
er en hammer, ligner 
hele verden søm…



Opskriften på succes

MASSERNE  
Markedsfør dig i  
forhold til masserne  
(Største potentiale ligger  
i semiloyale og kunder 
uden præference)

FØLELSER  
Fortæl historier 
der kan vække og 
genoplive følelser.

VIRKEMIDLER  
Skab og vedligehold 
distinkte virkemidler, 
der kan huskes (Brand 
Assets)

SYNLIG & AKTIV  
Vær synlig og aktiv 
(Fysisk og mentalt 
tilgængelig både målt 
i uger og kanaler)



Opskriften på succes

Masserne er målet 

- Præference er et bedre mål end loyalitet 

- 80% af dem der køber Coca Cola køber også Pepsi. 

- 50% af SAS klub medlemmer er også medlem hos 
Norwegian. Og 62% af Norwegians medlemmer er 
også medlem hos SAS. 

- 82% af Kims brugerne spiser også Taffel. 96% af 
Doritos brugerne spiser også Kims.



Opskriften på succes

Masserne er målet 

- Paretos lov gælder ikke. Det er ikke 20% af 
kunderne der leverer 80% af omsætningen. 

- Mere potentiale i 80% (ikke-brugere og light-
brugere) end i 20% (heavy og loyale)



Opskriften på succes

Historier skaber følelser, som skaber erindring 

- Budskaber bliver modtaget og bearbejdet i system 1 

- Hjernen arbejder med cues (shortcuts), når den 
træffer beslutninger 

- Fri os for mellemregninger! Halo effekten 

- Følelser skaber længere og mere detaljeret 
hukommelse end facts 

- Rent taktisk skal en kampagne både skabe  
og genkalde følelser



Halo effekt

Hvad ved vi om Peter?

- Han kommer til tiden 

- Han går ikke før det virker 

- Han ser flink ud



Opskriften på succes

Tilgængelighed er nøglen til succes 

- Fysisk tilgængelighed handler om distribution 

-  Mental tilgængelighed handler om synlighed og top-of-mind 

- ”Brands vokser, når de øger deres penetration” 

- Jo mere synlig dine produkter og din brandfortælling er,  
jo mere loyale vil kunderne være 

- Årshjul og medieplaner skal sikre optimal tilgængelighed 
(synlighed) i forhold til budget (både målt i tid og kanaler)



Citat

“Make your brand easy  
to buy. Be mentally and 

physically available.” 
Byron Sharp, Professor of Marketing Science 



Opskriften på succes

Værn om dine kendetegn 

- Brands kommunikerer ved hjælp af et system af virkemidler 
(Brand assets) 

- ”De synlige” logo, farve, design, tagline, kommunikator 

- ”De mere usynlige” font, purpose, lyddesign, tone of voice, 
værdier, grafiske elementer og symboler 

-  Dyrk dine kendetegn og sørg for at de både er unikke og kendte 

-  Overraskelse og genkendelse = Dopamin



Citat

“Refresh and build memory 
structures by constantly 

using your brand’s  
distinctive assets.” 

Byron Sharp, Professor of Marketing Science 



Cues

Det er en myte, at det var Coca Cola 
der opfandt den røde julemand. 

Men de har highjacked ham og 
justeret pantonefarven i hans dragt.  

På den måde bygger de memory 
structures i vores hjerner. 



BRAND ASSETS



Citat

Dine brand assets er de 
byggeklodser og virkemidler 

du har i din værktøjskasse. 

Jo bedre du er til at udvikle og 
aktivere dine assets, jo 

stærkere bliver dit brand

















Ind til benet

- Indsigt/måling 
- Systematik  
- Strategi 
- Metode 
- Psykologisk forståelse 

- Konsekvens 
- Design 
- Kreativitet 
- (Budget)

Opskriften på succes



SPØRGSMÅL
Skyd løs



NEWS



Strategisk fokus i 2020

Københavnafdeling 
pr. 1. februar



Strategisk fokus i 2020


