ENKÄTHJÄLPEN/ENKÄTPAKETET

Enkätpaketet

I enkätpaketet hjälper vi dig
med urval och tar fram namnen
(adresser/e-post) på de byggherrar, konsulter, entreprenörer du vill
ställa frågor till. vi utformar och
genomför sedan enkäten åt dig.
Så här går det till
1. Du har frågorna du vill ställa
2. Vi hjälper dig att ta fram 		
adresser/e-postadresser
3. Möjlighet finns att lägga med
egna namn/adresser
4. Vi hjälper dig utforma enkäten
5. Vi hjälper dig genomföra 		
enkäten
6. Vi sammanställer svaren
7. Du får en rapport i PDF, Excel
och/eller CSV-format.

Enkäthjälpen

Exempel på frågor att ställa

Du får snabbt och enkelt hjälp
med att utforma och genomföra
enkla enkäter riktat mot adresser/
personer från ditt eget register.

•
•
•

Så här går det till
1. Du har adress/e-postadresser
2. Du har frågorna
3. Vi hjälper dig utforma enkäten
4. Vi hjälper dig genomföra 		
enkäten
5. Vi sammanställer svaren från
enkäten
6. Du får en rapport i PDF, Excel
och/eller CSV-format

•
•
•

varumärkeskännedom
produktanvändande/nöjdhet
föreskrivs just din produkt/ditt
varumärke bland konsulterna
(varför/varför inte)
tjänster/produktutbud, saknas
något?
förbättring/produktutveckling,
vad bör man satsa på?
ställ frågor som lär dig mer om
målgruppen, t ex ”Är brandtät
ning en fråga för arkitekten?”

Kombinera gärna undersökningen
med marknadsföring/kontaktmöjlighet: ”Jag vill veta mer om..”,
”Jag vill bli kontaktad”, ”Jag vill ha
katalog”, ”Vill ha prov”.

Du förser oss med logotyp, texter och ev bilder till
e-postutskick och enkät.
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ENKÄTHJÄLPEN / ENKÄTPAKETET
Inbjudan via e-post

För att bjuda in till enkäten skickas ett e-postmeddelande, vi behöver dessa uppgifter av dig:
• E-postadress (Hit skickas ev. studsar, frånvaromedd. etc. ) 						
Vi rekommenderar att du använder en speciell e-postadress för enkäten, alternativt att du skapar
en regel i ditt e-postprogram så att alla mail med aktuell ämnesrad hamnar i en egen mapp.
• Vem ska stå som avsändare i ”Från”-fältet? (T ex företagsnamnet)
• Text till ämnesrad (Locka gärna med ett erbjudande, trisslott till de först svarande, utlottning etc)
• Text till meddelande (Sista svarsdatum, varför de ska svara, ev kontaktuppgifter etc).

Fler möjligheter

För bästa resultat, meddela oss redan vid beställning vad som ska ingå i just din enkät.
Välj att ha frågorna på en enda sida eller uppdelade på några sidor.
Vill du kunna se vad olika grupper av personer svarade, t ex de över/under 30 år, män/kvinnor etc?
Se till att ställa dessa frågor i enkäten och meddela oss i förväg så kan vi separera dessa vid sammanställningen.
Filter
			
			

Du kan t ex sortera ut så att de som bor i Malmö får en typ av fråga medan de som
bor i Göteborg får en annan. Du kan också låta de som svarar Nej på en särskild
fråga hoppa över flera kommande frågor, medan de som svarar Ja däremot måste
svara på allt. Möjligheterna är många.

Avsluta enkäten

När de svarande har genomfört enkäten landar de på en tacksida som du bestämmer innehållet på.
Kanske bara ett enkelt ”Tack för ditt svar”, eller en länk vidare till din hemsida.
Du väljer själv ett datum då enkäten ska avslutas. Du kan lägga in ett speciellt meddelande till de
som går in efter att enkäten är avslutad, kanske en länk till hemsidan eller kontaktuppgifter.
Inom några dagar efter avslutad enkät får du en sammanställning från oss, en överskådlig pdf med
diagram samt en excellista med resultat och samtliga frisvar.

Priser

Upp till 10 frågor: 19 500 Kr
Per extra fråga: 1 000 Kr
Per SverigeBygger-adress som används: 1,50 Kr/st
Per egen adress som används: 0,25 Kr/st

Tillval
Påminnelse 		
				
				

Skicka påminnelse till de som inte svarat. Kostnaden är densamma som 		
första-utskicket, dvs 0,25 kr/st för egna adresser och 1,50 kr per Sverige
Bygger-adress. (Ingen grundavgift utgår)

Tackmail		
				
				

Vill du skicka ut ett tackmail till de som svarat? Kanske med kod till trisslott?
Vi hjälper till för 500 kr i grundavgift och 0,25 kr per utskick, det vi behöver
av dig är text och ev bilder till mailet. (Kostnad för ev trisslotter tillkommer).

Adresslista 		
				

Kostnaden för de e-postadresser som du köper av oss till enkäten är 		
baserad på att de bara används till just det här enkätutskicket. Vill du
istället köpa en Excel-fil med samtliga adresser, telefonnummer och e-post
adresser kostar dessa 8 kr/st.
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