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Evimetrix Swedish Brand Award 2018 NOMINERINGARNA KLARA
Evimetrix delar ut pris till Sveriges starkaste varumärken. 6 000 konsumenter
har uttalat sig och här kan du se vilka de nominerar i ett 35-tal branscher.
Sedan 2002 genomförs Evimetrix Swedish Brand Award som mäter
erfarenheter och attityder gentemot drygt 500 varumärken i ett 35-tal
branscher. I undersökningen har fler än 6 000 respondenter tillfrågats, och
Evimetrix Swedish Brand Awards är tillfället då vi omsätter undersökningen i
konkreta resultat och låter svenska folket kora landets starkaste varumärken.
Undersökningen baserar sig på Nöjd Kund Index NKI. Evimetrix väger sedan
NKI mot kännedom vilket resulterar i varumärkets styrka, eller dess

varumärkesposition. På så sätt blir det möjligt att jämföra olika varumärken
med varandra oberoende av storlek och ett rättvist resultat som tar hänsyn
till hur omtyckt och välkänt varumärket är.
Evimetrix Swedish Brand Awards är priset som sätter varumärkesupplevelsen
i centrum.
Hela listan av nominerade hittar du via följande länk.
Vill du vara med när vi delar ut priset på Berghs School of Communication,
den 20/9 anmäler du dig här.

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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