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’’Customer experience is fluffy’’



’Wij maken 
klantbeleving 

concreet door in het 
moment de emotie 

van uw klant vast te 
leggen’



Of het nu gaat om retailers, fabrikanten of dienstverleners iedereen wil de 
beleving van haar klanten continue verbeteren
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Zo brengen we bijvoorbeeld voor Unilever de impact van hun pop-up stores in beeld



We zetten verschillende technieken in om uw klanten te activeren …..



…. en we belonen ze voor hun deelname



We vragen feedback op verschillende onderdelen van de customer journey



“Meer personeel bij binnenkomst, 
en klanten groeten.’’

Welkom geheten bij binnenkomstX



Keukens

Zonder hun natuurlijke gedrag te beïnvloeden



“Niet wegkijken als je ziet 
dat ik hulp nodig heb.’’

“De medewerker wist 
alles en legde het 

duidelijk uit. Niets op aan 
te merken.’’

De medewerker speelt een cruciale rol in klantbeleving



“We kwamen voor een 
keukenlamp maar konden 

deze niet vinden’’

Producten waren makkelijk te vinden

Maar ook de basics moeten op orde zijn…



Blij verrast

Om uiteindelijk uw klanten ‘delighted’ de winkel te kunnen laten verlaten



“De schappen zijn goed 
gevuld, alles was op 

voorraad!’’

Met foto’s kunnen we concrete aanbevelingen doen wat goed gaat …



‘‘Geen prijs’’

En wat met simpele interventies verbeterd kan worden…



“Ik vind het erg ongezellig en niet 
fijn dat er al ruim voor sluitingstijd 
zo wordt aangegeven dat de tafels 
niet meer gebruikt mogen worden. 
Het heeft zo iets van wegwezen nu, 

we gaan sluiten.’’

Teams worden aangesproken op hun 
procedures



‘‘Een kinderverschoon plek in de 
herenwc. Top! Niet alleen vrouwen 
verschonen luiers (als ik een dagje 
weg ben met mijn gezin, doe ik het 
juist altijd). Zo wordt ons dagje uit 
naar IKEA een betere ervaring!’’

En op basis van klantenfeedback worden 
veranderingen doorgevoerd in alle filialen 

van Ikea…



‘‘Goed om in te 
vullen, kon ik mijn 
ervaringen kwijt.’’

‘’Goede valide vragen. 
Goed dat er naar de 
mening van de klant 

wordt gevraagd.’’

‘‘Handig voor de 
verbetering van de Ikea! 
Feedback is altijd goed’’

‘’Prima tijdverdrijf als ik 
door de winkel loop, laat 
mij ook wat aandachtiger 
naar de winkel kijken.’’

‘’Viel mee’’

‘’Stom. Ik kom bij IKEA niet voor 
de service of de medewerkers 

dus de vragen waren niet 
relevant. Het is Ikea: dat wil ik 

van IKEA’’



60k
interviews per jaar foto’s per jaar

6k150k
quotes per jaar

Door de enorme aantallen kunnen we op continue basis feedback geven aan alle 
individuele vestigingen van Ikea





“En geven
we middels ons 

dashboard 
continue inzicht 
in de beleving 

in alle 
vestigingen”



En werken de teams op basis van klantfeedback 
aan continue verbetering van de dienstverlening





“Most things still remain to be done. 
A glorious future!”

-Ingvar Kamprad. In loving memory, 1926-2018
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