
2015-09-30

Titeltext

Varför gillar vi en del 
varumärken mer än andra?



”I've learned that people will forget what you said,  
people will forget what you did,  

but people will never forget  
how you made them feel.” 

Maya Angelou (1928-2014) was an author, poet, historian, songwriter, playwright, dancer,  
stage and screen producer, director, performer, singer, and civil rights activist.

Eventbyrå  Upplevelsebyrå  Idébyrå
Kjell Björlund/Experience Director



1. 
Hur tror du dina kunder upplever dig?
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Ditt 
varumärke

Vilka vill du nå? 
Hur når du dem? 

Når du ut? 
Når du in?
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Ditt 
varumärke

FÖRFÖRA!

Vilka vill du nå? 
Hur når du dem? 

Når du ut? 
Når du in?

BERÖRA! 
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80%

8%

Hur upplever kunden dig/ditt varumärke?

…av företagsledare anser 
att deras varumärke 

erbjuder en överlägsen 
kundupplevelse  

…av deras kunder  
håller med!

THE EXPERIENCE GAP 

Gapet mellan vad konsumenterna förväntar 
sig av märken och vad de faktiskt upplever 
när de interagerar med varumärken. 



”A brand is no longer what  
we tell the consumer it is.  

It's what consumers tell each other it is!”

De flesta varumärken lovar! Få bevisar! 
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1. 
Hur tror du dina kunder upplever dig? 

2. 
Vad säger kunderna om dig? 

Passion Matters!
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”För oss är det viktigt  
att leverera enligt  

och över våra  
kunders förväntningar 

samtidigt som  
vi har roligt 
på jobbet.

”
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SKODA & HAPPY MONDAY - 2002… 

Öka självförtroendet! 
Skapa stolthet! 
Öka kännedomen! 
Förändra attityden! 



1. Överraska 
2. Skapa interaktion 
3. Göra det tråkiga roligt 
4. Hitta nya kontexter 
5. Koppla ihop människor 
6. Ta ut svängarna 
7. Följa upp 

Skodas Varumärkesresa genom upplevelser
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Skodas Varumärkesresa genom upplevelser



1. 
Hur tror du dina kunder upplever dig? 

2. 
Vad säger kunderna om dig?  

3. 
Vad vill du att dina kunder ska säga om dig? 

Bestäm fem nyckelord som dina fans ska säga  
när de berättar om dig! 

+ Spännande 
+ Nytt 
+ Uppfinningsrikt 
+ Relevant 

Kunderna vill uppleva…



+ Spännande 
+ Nytt 
+ Uppfinningsrikt 
+ Relevant 

Vi måste… 

1. Överraska 
2. Skapa interaktion 
3. Göra det tråkiga roligt 
4. Hitta nya kontexter 
5. Koppla ihop människor 
6. Ta ut svängarna 
7.  Följa upp 

Kunderna vill uppleva!

Kompisar! 
Fans! 
Ambassadörer!

Varumärkesupplevelsen skapar tillfredsställelse,  
tillit och lojalitet!  

UPPLEVELSEN ÄR ALLT! 
Nu har du något att leva upp till! 



    Gör det enkelt! 
    
 

Tre nycklar!

    Ta ett steg i taget!
    Håll ut!

När du vill ta ditt varumärke från passiv närvaro  
till aktivt engagemang: 

Kjell Björlund 
www.happy-monday.se 
kjell@happy-monday.se 


