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PRESSEMELDING
Gode tilbakemeldinger fra kundene.
Kundeevalueringer viser at kundene er godt fornøyde med kvaliteten på
Agenda Kaupangs leveranser

Høvik: Pr. 2. kvartal 2012 er resultatet 5,53 på skala 1 til 6, hvor 6 er beste nivå. Andel svar er 71 %.
Evalueringene viser gjennomgående høy grad av tilfredshet på de kriterier kundene blir bedt om å
gradere.
Kundeevalueringene gjennomføres hver måned for de prosjekter som er avsluttet. Alle prosjekter med
honorramme over kr 50 000 blir gjenstand for evaluering via eget evalueringsskjema som sendes
kundens kontaktperson pr. e-post. Kundene oppfordres til å evaluere prosjektene, og det sendes om
nødvendig inntil 2 påminnelser for besvarelse.
- Tilbakemeldinger fra våre kunder er viktig. De har kunnskapen om hva som har fungert godt og hva som
kunne vært gjort annerledes. Agenda Kaupang-kunder gis derfor muligheten til – og oppfordres til – å gi
sin evaluering av gjennomførte prosjekter ved prosjektets slutt, forklarer adm. direktør Dag Stokland.
Undersøkelsen består av 9 spørsmål som besvares på skala 1 til 6. Jo høyere skåre, desto høyere
tilfredshet. Spørsmålene dekker de ulike sidene ved prosjektene. I tillegg gis det mulighet til å gi
utdypende kommentarer ved behov.
Evalueringene brukes til aktiv læring i alle deler av virksomheten. Intern kompetansedeling er et
kjennetegn ved Agenda Kaupang, og det gjelder også deling av kundenes tilbakemeldinger.
Nå skal evalueringsresultatene også deles eksternt.
- Vi velger nå å dele evalueringsresultatene med nåværende og kommende kunder på våre nettsider.
Evalueringene er avidentifisert og presenteres kvartalsvis, med oppdatering fire ganger i året. Dataene
presenteres i unik grafikk skreddersydd av vår nettleverandør Assist2net AS, og behandles og kvalitetssikres av Friske Fakta AS, vår leverandør av analyseverktøyet Easyresearch. Dette sikrer korrekte tall, sier
Dag Stokland.
Resultatene pr. 2. kvartal 2012 er tilgjengelig på Agenda Kaupangs nettsider.
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GODE TILBAKEMELDINGER FRA KUNDENE

SIDE 2

Kontaktinformasjon for Assist2net AS og Friske Fakta AS om evalueringsløsningen ses under.

Kontakt: Kjetil Moy
Assist2net AS
Telefon: 934 49 701

Kontakt: Bjørn Ruistuen
Friske Fakta AS
Telefon: 22 42 59 00

Assist2net AS er et av Norges ledende webbyråer med
skreddersøm av webløsninger, design og internettkommunikasjon Web fra A-Å. Publiseringsverktøy,
Webdesign, kampanjesider, alt av moduler, SEO, SEM,
fotografering og andre designtjenester som sine spesialfelt.
www.assist2net.no

Friske Fakta AS hjelper bedrifter og organisasjoner med
elektroniske spørreundersøkelser. Vi forhandler og
supporterer Easyresearch i Norge. Easyresearch er et
markedsledende verktøy for webbaserte spørreundersøkelser, som vi har jobbet med siden 2004.
www.friskefakta.no

