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Vad vill du fråga besluts-  
fattarna på projektmarknaden?
En undersökning är den bästa 
formen av beslutsstöd - det finns 
få analyser som slår den där du får 
facit på vad din målgrupp anser är 
avgörande faktorer för dem. Vi hjälper 
er kartlägga er marknad, mäta era 
kunders nöjdhet, hitta vilka positiva 
och negativa värden ni behöver jobba 
med. Vi utför också intervjuer och 
undersökningar gällande föreskrivan-
degrad av era produkter, hjälper er att 
hitta vem/vilka ni bäst påverkar för en 
affär, och vid vilken tidpunkt. 

Vi hjälper er ta reda på det ni inte 
vet, men har nytta av att veta. Vilka 
åtgärder bör ni vidta för att stärka 
positionerna? Hur ser er målgrupp ut 
egentligen, och hur ser er målgrupp 
på er? Vet de att ni finns, var ni 
finns, vad ni erbjuder - och nyttan 
för dem och projektet med det ni 
erbjuder, samt hur man får kontakt? 
Är ni på rätt väg, påverkar ni rätt 
personer, på rätt sätt? Vad får er 
målgrupp att byta leverantör? Inför 

- Hur uppfattar marknaden och kunderna
   ert (och era konkurrenters) varumärke?
- Vilka åtgärder bör ni vidta för att bibehålla 
   och stärka era positioner?
- Vem/vilka bör ni påverka för en affär, och när?
- Vem kan föreskriva er produkt?

- Vad vill NI fråga beslutsfattarna 
   på projektmarknaden?

Vår TM-avdelning ger dig en helhetsbild
och ett beslutsunderlag som speglar verkligenheten!

Hur ser bilden av ert varumärke ut, för betraktaren? Hur mycket känner marknaden till om er? 
Vad är attityden och associationerna till er och era konkurrenter, till branschen? 

Påverkar ni rätt personer för att föreskriva er produkt? Er bild av er marknad, era kunder eller 
ert varumärke är kanske inte alls den bild er målgrupp har. Det vet ni inte förrän ni frågar. 

Magkänsla i all ära, men för att försäkra er om att ditt företag är på rätt väg, och för att upptäcka vilka steg 
ni bör ta för tillväxt är det bästa att fråga dem ni vill göra lönsamma affärer tillsammans med. 

vilka utmaningar står de aktörer ni är 
intresserade av? 

Kartläggning - Mätning- Analys
När vi tillsammans kommit fram till 
vilka frågor som är viktiga för er gör 
vi ett skräddarsytt urval för att hitta 
målgruppen ni är nyfikna på - allt ifrån 
vår egna databas. Vi utför kvalitativa 
intervjuer och samlar in svaren som 
sedan redovisas i en rapport som 
är enkel att förstå och analysera. 
Din rapport går att få i flera olika 
utföranden, allt från rådata i Excel till 
lättförstådda diagram och tabeller i 
PDF, Word och/eller PowerPoint.  

PS. Möjligheten att komplettera/ 
föregå med en webbenkät finns, 
och vi utför inte bara varumärkes-/
kund-/marknadsundersökningar utan 
även medarbetarundersökningar 
(säkerställ att alla är på väg åt rätt 
håll) samt kampanjförberedande 
undersökningar (även uppföljning av 
kampanjer/releaser för möjligheten att 
förbättra inför framtida marknadsför- 
ingskampanjer). 


