STIL SPØRGSMÅL
OG BLIV SKARP
PÅ DIN MÅLGRUPPE
Jo bedre du kender din målgruppe, jo mere
præcist kan du tale til- og med dem.
Den tid du bruger på at søge viden
om din målgruppe, betaler sig!

BIS Media har bidraget til materialet.

Spørg dine kunder

Kunderne accepterer præmissen om, at din viden om dem er vigtig, Fang kunderne i butikken, gennem kundeservice, på webshoppen eller et helt fjerde sted. Hold
dig ikke tilbage. De vil gerne hjælpe dig. Vær ikke bange for at spørge dine kunder efter relevant information. Stil få spørgsmål ad gangen, og stil spørgsmål, du
mener, hjælper dig til et stærkere budskab.
Det siger sig selv, at også her gælder begrænsningens kunst. Giv dem spørgsmål, der kan besvares forholdsvist hurtigt. Det giver også større sandsynlighed for flere
tilbagemeldinger!

Inspiration til spørgsmål

Vælg 3-5 spørgsmål og hjælp gerne med svarmuligheder...
Print dem til butikken, hav dem ved telefonen når kunderne ringer eller lav en formular på dit site eller din webshop.

DEMOGRAFI:
Hvor kommer du fra? (Postnummer/by)
Hvad er din alder?
Hvad er dit køn?
Er der børn i husstanden?

KENDSKAB:
Hvor har du hørt om os?
I radioen
I avisen
På sociale medier
Søgt på nettet
Fra en ven
Andet
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HVAD HAR STØRST BETYDNING FOR DIT VALG
AF VORES BUTIK/YDELSE
Beliggenhed
Kvalitet
Sortiment
Service/personale
Rådgivning
Troværdighed
Andet

BEHOV:
Tænk på årsagen til du er kunde hos os i dag. Hvad motiverede dig til at købe?
Tænk på vores produkter og ydelser. Hvilke ”problemer/udfordringer” løser vi for dig?
Tænk på vores produkter og ydelser. Hvilke ønsker/drømme vækker det i dig?

KØBSRELATERET:
Har du besøgt os før?
Hvad har du købt?
Hvor meget har du købt for?
Hvor tilfreds er du med den service, det produkt og den rådgivning, du har fået?

SÆRLIGT FOR B2B BRANCHEN:
Hvem er jeres kunder (slutbrugeren)?
Hvor meget køber jeres kunder typisk for?
Hvad er jeres kerneprodukter?
Hvad har størst betydning for dit valg af leverandør?
Kvalitet

Pris/Rabat
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Sortiment

Service

Andet

DIN NYE VIDEN SKAL UD AT LEVE…
Indsamling af viden om dine kunder giver dig et unikt indblik i, hvorfor dine
kunder vælger at handle med dig, og hvad de sætter særligt pris på. Måske viser
det sig, at det er noget andet, end det du forventede? Det kan være, du troede,
det handlede om et bredt sortiment, og det modsat for kunderne, mere handlede om nogle særlige mærker eller din beliggenhed…
Den nye indsamlede viden, kombineret med det du ved i forvejen, skal ud at virke
i alt dit markedsføringsmateriale. Med kundernes besvarelser har du mulighed
for at skabe stærke budskaber. Find den røde tråd i tilbagemeldingerne – altså
det flest peger på som vigtigste parametre for at vælge netop din forretning, og
få det ud at leve. Måske er parametrene dine unikke kvaliteter! Vil du vide mere
om unikke kvaliteter, så læs mere HER.
Det er under alle omstændigheder godt at kigge dine budskaber efter i sømmene. Vi kan have en tendens til at gøre og skrive det, vi plejer. Har du mod på,
en gang for alle, at få ryddet op i ”3 for 2-budskaberne” kan en stærk måde at
formidle dine budskaber på være storytelling. Er du interesseret i mere viden om
det, så læs mere HER.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED INDSAMLING
AF VIDEN OM DINE KUNDER…
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Din synlighed er vores ekspertise. Vi er i kontakt med dine kunder, for vi dækker det
meste af Danmark. Og vi gør det klogt. Uanset hvilken målgruppe du vil nå.
Uanset hvor. Og uanset hvornår. Med et mix af medier, med viden om forbrugeren
og med Danmarks dejligste medierådgivere er vi i stand til at tilbyde dig den helt
rigtige eksponering af dine kommercielle budskaber.

Kontakt os i dag

på 66 12 12 12 eller på markedsfoering@jfmedier.dk og få din lokale medierådgiver
til at hjælpe med din egen effektive markedsføringsplan helt gratis!
Du kan også booke et møde
og fange dine kunders opmærksomhed HER

