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Astrid Lindgrens Värld skriker högst när
vi korar Sveriges starkaste varumärke.
Astrid Lindgrens Värld har länge legat i topp för sina nöjda kunder, men i år
har de ändrat mediestrategi och gått i bredare medier vilket också byggt
kännedomen om nöjesattraktionen.
Eftersom Evimetrix väger Nöjd Kund Index, NKI, med kännedom så kommer
kvittot på deras satsningar direkt.
"Den här typen av effekter ser vi i vår undersökning och den gäller för fler
varumärken. Till exempel gör Subaru en liknande ändring och går förbi Volvo
som vunnit bland bilmärkena många år bakåt." säger Peter Wissing,
varumärkesexpert på Evimetrix.

”Det är fantastiskt roligt att få ett sådant här pris där konsumenterna har sagt
sitt. Det är också ett glädjande kvitto på att vår strategiska plan att öka
varumärkeskännedomen och vårt arbete med värdskapet har varit
lyckosamt." Säger Lena Möller, marknads- och försäljningschef på Astrid
Lindgrens Värld
Evimetrix Swedish Brand Award har genomförts sedan 2002 och mäter
erfarenheter och attityder gentemot mer än 500 varumärken i 38 branscher. I
årets undersökning har fler än 6 500 personer svarat om både sin bild av
olika varumärken och hur kända de är. Undersökningen som ligger till grund
för utmärkelsen Swedish Brand Award ger varumärkesägarna möjlighet att
konkret arbeta med benchmark och varumärkesbyggande åtgärder.
Varumärkespositionen som utgör grunden för utmärkelsen Swedish Brand
Award bygger på måtten Nöjd Kund Index (NKI) och Kännedom. Genom att
väga de här två måtten mot varandra blir det möjligt att jämföra olika
varumärken oberoende av storlek och det ger ett rättvist resultat som tar
hänsyn till både hur omtyckt och hur välkänt varumärket är.
De 20 starkaste varumärkena oavsett bransch:

Vinnare i respektive bransch:

Evimetrix arbetar med kund-, kvalitets-, varumärkes- och
medarbetarundersökningar i flera branscher och sektorer.
Evimetrix undersökningar bidrar till att öka nöjdheten och lojaliteten bland
våra uppdragsgivares kunder. Vi har en särskild expertkunskap om fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn och vet vilka kvaliteter som bidrar till ökade
kundvärden, högre lönsamhet och ökad lojalitet bland hyresgäster och
medarbetare. Men vi använder också våra metoder med stor framgång inom
andra branscher och sektorer.
Våra metoder är utvecklade under många år och bygger på forskning inom
marknadsundersökningar. Genom våra undersökningar får du svar på hur din

organisation presterar på både strategisk och operativ nivå – allt från om ni
har rätt strategi för vald driftform och bemanning till hur fastighetsskötseln
utförs. Du får också reda på vilka faktorer kunderna tycker är viktigast för att
de ska vara nöjda, och vilka kvaliteter som påverkar nöjdheten mest. På så
sätt får du också veta vad du bör prioritera i utvecklingen av din verksamhet.
Evimetrix är ett oberoende partnerägt konsultföretag som grundades 2008.
www.evimetrix.se
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