
Leden
  Monitor
Breng de volledige ledenjourney in beeld

Realiseer meer inschrijvingen
Succesvolle Ledenwerving
Structureel verbeteren van  
Member Experience 
Voorkomen vroegtijdige opzeggingen



Onderzoeken tijdens  
    het lidmaatschap

Intake onderzoek (na 1 maand)
Ledentevredenheidsonderzoek (1 keer per jaar)

Exit onderzoek (na opzeggen)

Verschillende (online) onderzoeken  
onder leden uitvoeren over het lidmaatschap



De volledige  
    ledenjourney in beeld



Direct reageren op  
    klachten – alert per mail

!

Van: Online evaluatie - Contact opnemen [mailto: support@businessmonitor.nl]
Verzonden: maandag 19 Januari 2019 10:00
Aan: example@example.com
Onderwerp: Online evaluatie - Contact opnemen

B.M,

Graag contact opnemen met de volgende cursist naar aanleiding van een ingevul-
de evaluatie:

Naam respondent: Monica
Cursus: Cursus V1
Groepscode: 12LD
Relatienummer: 212

De compleet ingevulde evaluatie is in te zien via de volgende link:
LINK

Met vriendelijke groet,

BusinessMonitor

FIRST_NAME
EMAIL_ADDRESS
custom_data_2
CUSTOM_DATA_04
CUSTOM_DATA_06
CUSTOM_DATA_08
CUSTOM_DATA_10

Mevr Monica
monica@example.com
Beursplein 37
Rotterdam
Projectleider
010-280 2800
15500

LAST_NAME
custom_data_1
custom_data_3
CUSTOM_DATA_05
CUSTOM_DATA_07
CUSTOM_DATA_09

Voorbeeld
BusinessMonitor
3011AA
Zuid-Holland

7000

 
1.      Wat is de kans dat u bedrijf X aan vrienden, bekenden en relaties zou aanbevelen?
   

 
2.      Kunt u in een rapportcijfer uw algehele waardering voor bedrijf X geven?

3.      Wat is de waarschijnlijkheid dat u wanneer u opnieuw voor de keuze staat  
         om een leverancier te kiezen, dat u opnieuw voor leverancier X zou kiezen?

         Waarschijnlijk.

4.      Wanneer u de prestatie van bedrijf X vergelijkt met die van  
         de belangrijkste concurrent hoe beoordeelt u dan de prestatie van bedrijf X?

         Gelijk.
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Reputatiemanagement – beoordelingen direct online

Maak mening  
    zichtbaar op website



Beursplein 37 3011 AA Rotterdam     Postbus 30223     3001 DE Rotterdam 
T:  +31(0)10 280 28 00     E:  info@businessmonitor.nl     W:  www.businessmonitor.nl

Kennismaken?
Om op een laagdrempelige manier kennis te kunnen maken 
met onze aanpak en heldere inzichten en meerwaarde  
te kunnen ervaren bieden we iedere toekomstige 
opdrachtgever na levering van logo en huisstijl  
een gratis Pilot aan. Hierbij krijgt u ook toegang  
tot een gratis demo-account.

Nodigt u ons uit voor een kop koffie? Dan zorgen wij voor 
het lekkerste koekje van Rotterdam en een interessant 
gesprek over de toepassing van Journeymanagement voor uw 
organisatie.


