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Samma butik – men två helt olika resultat…

– för bättre kundupplevelse

Ofta är det svårt att sätta fingret på
varför vissa butiker säljer bättre än andra
Vad är det som de framgångsrika butikerna gör som de andra inte gör?
Framgångsfaktorerna
Framgångsfaktorerna kan vara flera; butiken och dess utformning är optimal, butiksmaterial
finns på plats, säljarna frågar kunden om deras behov och vet hur man arbetar med merförsäljning,
kampanjer följs upp i butiken osv.

Visste du att…

Henrik Ström, försäljningschef, Skoda, Sverige

nästan 70 % av de som slutar handla i
en butik anger dålig service som orsak.

Vi är helt beroende av våra återförsäljares affärsmässighet,
kunskap och engagemang. Därför mäter vi detta regelbundet
med Mystery Shopping och använder sedan resultaten vid
beslut av utbildning och som direkt feed-back till våra återförsäljare.

Tänk om
… du visste vilka butiker som inte fått upp kampanjmaterialet.
… du visste i vilka butiker säljarna inte har kunskap om aktuell kampanj.
… du fick kunskap om vilka delar som säljarna behöver få mer kunskap om.
… du fick en omedelbar indikation på vilka butiker som inte håller butiksytan i ordning.
… du fick en tydlig signal på var i kundvarvet butikerna kan förbättra sig.
Då skulle du kunna sätta in åtgärder direkt
… så att försäljningen maximeras och dina kampanjinvesteringar blir effektiva.
… så att du kan utbilda personalen på de delar där det finns mest behov.
… så att du kan premiera de bästa och be dem berätta hur de gör.

Nilla Petersson, retail- & operationmanager, Nokia, Skandinavien

Visste du att…

”Vi använder Mystery Shopping för att se om och hur återförsäljarna säljer våra produkter och vilka argument som används. Vi
mäter i alla Skandinaviska länder och resultaten används sedan för
att utarbeta strategier för hur vi på bästa sätt kan utbilda och informera våra återförsäljare om Nokias produkter och kampanjer. ”

när plats, pris och utbud inte längre är
unikt, blir ofta god service den avgörande skillnaden.

SeeYou har flera metoder som ger dig kunskap om kunden
De heter Mystery Shopping, Kundströmsanalys och Aktiv Uppföljning.
Mystery Shopping är en undersökningsmetod som ger kunskap om hur kunden i din butik
upplever ”sanningens ögonblick”, när han/hon möter din personal. Metoden har hela tiden fokus
på kundupplevelsen.
Kundströmsanalys ger kunskap om kundvägarna, hur kunden går, i din butik. Det ger ett bra
underlag för effektiva förändringar av butikslayout och därigenom ökad försäljning.
Aktiv Uppföljning är ett rapportverktyg som ger dig en strukturerad återrapportering från dina
anställda, butiksledare, regionchefer eller kedjechefer. Med Aktiv Uppföljning kommer du att
kunna utveckla varje enskild butik. Det gör kedjan bättre och mer lönsam.

Andrea Gruvmalm, marknadsanalytiker, Apoteket AB, Sverige

Visste du att…

”Mystery Shopping har hjälpt oss att se hur kundvarvet ser ut,
var vi är starka i mötet med kunden och vad vi behöver förbättra. Med Mystery Shopping mäter vi bemötande, försäljning
och rådgivning. För oss är kvalitetssäkring A och O.”

man inte kan veta hur mycket kunderna
är beredda att köpa förrän man har gjort
deras shoppingupplevelse så bekväm
och praktisk som möjligt.

Metod 1 – Mystery Shopping

Metod 2 – Kundströmsanalys

Hur går det till?

Hur går det till?

Mystery Shopping observerar och mäter det som är affärskritiskt i din butik. Med hjälp av våra observatörer
besöker vi din butik och agerar potentiell kund. Observatören tar reda på hur det verkligen fungerar i din
butik just nu. Resultatet rapporteras sedan direkt via vårt webbaserade rapportverktyg till dig.

Vi använder en trådlös digital penna med inbyggd kamera, som tar fler än 50 bilder i sekunden. Med
detta verktyg registreras kundens väg i butiken. Efter genomförd kundströmsanalys rapporteras och
analyseras uppgifterna.

I den här metoden är kundupplevelsen i fokus.

Vad gör Kundströmsanalys?

Vad gör Mystery Shopping?

Med hjälp av analysen får du viktig information om:

Våra observatörer ser om:

•

era kunders köpmönster

•

kunden får ett bra bemötande i butiken

•

vad kunderna uppfattar och hur de reagerar

•

personalen tar reda på kundens behov och sedan använder kunskapen i försäljningen

•

hur varuplacering och produktsponsring påverkar kundströmmen

•

butikspersonalen försöker sälja något mer

•

optimal varuplacering

•

säljpersonalen har goda kunskaper om produkterna

•

de ”kalla” och ”varma” zonerna i butiken

•

kunden får den information som krävs

•

hur ni kan få en optimal butiksutformning

•

kampanjer presenteras på rätt sätt

•

vår produkt eller konkurrenternas rekommenderas

Vad är nyttan?
Du får kunskap om hur de affärskritiska faktorerna fungerar i din butik och har möjlighet att sätta in de
rätta åtgärderna direkt. Förbättrad kundupplevelse leder till ökad försäljning.

Vad är nyttan?
Kunskap om kundvägar i butiken ger ett bra underlag för effektiva förändringar av butikslayout och
därigenom ökad försäljning.

Metod 3 – Aktiv Uppföljning
Hur går det till?
Aktiv Uppföljning är ett rapportverktyg som ger dig strukturerad återrapportering från dina anställda,
butikschefer, regionchefer osv. Du kan snabbt och effektivt följa upp alla dina enheter.

Vad gör Aktiv Uppföljning?
Med hjälp av din personal och vårt rapportverktyg får du kontroll på:
•

om och när kampanjaktiviteter är på plats i butikerna

•

att åtgärdsprogram satts igång ute i butikerna

•

att utbildningsaktiviteter och informationer utförts

•

att synpunkter och idéer från dina medarbetare ute i butikerna kommer dig till handa.

Vad är nyttan?
Du kan på ett effektivt sätt följa upp dina aktiviteter för att säkra att effekten av dina insatser blir maximal.
Med det kommer du att kunna utveckla varje enskild butik som gör kedjan bättre och mer lönsam.

SeeYou observerar i hela Norden
Vi har drygt 2 000 lokala observatörer över hela Norden, som agerar potentiella kunder.
Observatörerna är av olika kön, med olika bakgrund och ålder. Variationen i observatörsbasen
är viktig. Utifrån hur varje enskilt uppdrag, målgrupp och önskemål från dig som kund ser ut
sätts en observatörsgrupp samman.
Hur går det till?
En observatör vet på förhand vad han/hon ska titta efter. De följer fördefinierade instruktioner
och avslutar med att registrera sin observation i ett webbaserat frågeformulär. Samma dag
som observationen skett rapporteras den och finns tillgänglig för dig i vårt webbaserade
rapportverktyg. Åtgärder kan då vidtas omedelbart.
Kvalitetssäkring
För att våra observationer ska hålla högsta kvalitet arbetar vi med kvalitetssäkringsprogram för
att säkra våra observationer och våra observatörer.

Visste du att…

Gerd Byermoen, marknadschef, Vitus apotek, Norge

ju längre tid en shoppare vistas i en
butik, desto mer köper han eller hon
och att tidsrymden är beroende av hur
behaglig och njutbar upplevelsen är.

Vi ökade försäljningen med 36 % i en pilotbutik på en månad.
Efter att ha använt analysen från kundströmsprojektet med
SeeYou ändrade vi på inredning och varuplacering och gjorde
butiken mer inbjudande för kunderna.

Våra unika rapportverktyg
Våra rapportverktyg är webbaserade. De fungerar som kommunikationskanal mellan dig som
kund, oss och våra observatörer.
Alla observationer registreras in direkt via vår webbaserade registeringsmodul. Resultatet kan
redan inom 24 timmar avläsas på din egen kundanpassade webbsida där datan redovisas på
olika nivåer efter ditt behov som kund.

»SeeYou mäter hur

Kvalitetssäkring

att vara kund hos dig«

Genom online-registering säkras att:
•

du kan avläsa resultat i realtid (om så önskas). Detta ger möjlighet att korrigera eventuella
avvikelser löpande i projektet.

•

observatörerna registrerar data medan det är färskt i minnet.

•

felkällor reduceras. I och med att observatörerna lägger in sina observationer direkt på
den kundanpassade webbsidan är det ingen som tolkar eller anpassar resultatet innan det
presenteras för dig.

Anders Bengtsson, försäljningschef, Hemglass, Sverige

Visste du att…

”Vi använder Mystery Shopping för att sälja mer. Alla våra säljare är bärare av Hemglass varumärke och varumärket måste
vårdas. Detta är mycket viktigt för Hemglass affär. Vi måste ha
en överlägsen kundservice!”

många köpbeslut fattas, eller påverkas
starkt, inne i själva butiken. Shoppare är
mottagliga för de intryck och den information de tillgodogör sig i butikerna.

dina kunder upplever det

Kortfattat om SeeYou
– Är en professionell partner när det gäller mätningar av kundupplevelse i butik, per telefon
och via Internet.
– Har en unik teknisk lösning som är webbaserad och ger mycket snabb rapportering.
– Har väl utvecklade metoder med mycket höga kvalitetskrav.
– Har en egen observatörsbas med nationell täckning.
– Etablerades år 2002 i Oslo och 2004 i Stockholm.
– Har kontor i Sverige och Norge och utför observationer i hela Norden.
– Har ägare och medarbetare med bred erfarenhetsbakgrund.

– för bättre kundupplevelse

Sverige | SeeYou AB

Norge | SeeYou AS

Telefon +46 8 410 039 20
www.seeyou.se
info@seeyou.se
Storgatan 26
Linnégatan 6
645 33 Strängnäs
114 47 Stockholm

Telefon +47 40 00 23 55
www.seeyou.no
info@seeyou.no
Lysakers torg 5
1325 Lysaker
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– Jobbar med de främsta i många branscher såsom; bilbranschen, konfektion, telekom och service.

SeeYou är medlem i MSPA – Mystery
Shopping Provider Ass. – som säkerställer bland annat att branschgemensamma etiska föreskrifter efterlevs.

