
NPS®  = % Promoters - % Detractors

När Apple 
började mäta NPS®  under 2007, 
hade 163 av deras butiker ETT 
väldigt bra NPS®-värde på 58. 
Under 2011, hade deras 320 butiker 
ETT fantastisk NPS®-värde på 72. 
De bästa butikerna nådde anmärk-
ningsvärda 90 i NPS®.

En del World class-
företag 
Har ett NPS®-värde som är högre 
än 50. En del ligger till och med 
lika högt som Apple, Amazon och 
Harley Davidson på över 70. Bank-
tjänster på internet har kanske lite 
oväntat högst NPS®  med ett snitt 
på 83.

American Express
Genom att mäta NPS®, kunde 
American Express se att deras 
kunder spenderade mellan 10 - 
15% mer, samt att frekvensen att 
återanvända AMEX kortet istället 
för andra kort var 4 - 5 gånger 
större.
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Hur kan feedback och rekommendationer  
stärka ditt varumärkesinflytande?

Rekommendationsmarknadsföring förser företag med verktygen till  
att omsätta entusiasm från deras största Promoters till pengar. 

Fakta om rekommendationer...

"Skapandet av 
en grupp förespråkare  

ökar intäkter och tillväxt."

- Apple, Inc.

Efter att ha identifierat varumärkesambassadörer via Net Promoter Score®, kan företag använda 
dessa i sin rekommendationsmarknadsföring för att generera nya affärer. 

Net Promoter Score®  och rekommendationsmarknadsföring kan stärka ditt kassaflöde. 

65% av nya affärer genereras  
genom rekommendationer.65

Sannolikheten att köpa något  
är 4 gånger större om du blir  
rekommenderat något av en vän.

4x

16%
En rekommenderad kund har
16% högre livstidsvärde.

83 83 % av nöjda kunder säger sig 
vara villiga att rekommendera
 en produkt eller tjänst. 

Feedback ger fler 

rekommendationer!

40
40% av ägare till småföretag säger att
rekommendationer ger mer tillbaka än 
traditionell marknadsföring.

50%
Promoters som håller sig till sina favorit-
varumärken, är 50% mer lojala än andra.

Promoters besöker hemsidor till sina  
favoritvarumärken 9 gånger oftare 
än andra.9x Icke monetära belöningar  är 24% mer effektiva i syfte att  

öka rekommendationer  jämfört med monetära belöningar.

Net Promoter Score® är framtagen 

av Fred Reichheld, och en av de 

mest erkända metoderna för att 

mäta löpande kundlojalitet. 
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Passivt nöjda (poäng 7 - 8) 
Varken starkt lojala eller missnöjda och bryr  

sig inte om vems varor eller tjänster de köper.

Öppna för erbjudanden från andra leverantörer.

Promoters (poäng 9 - 10) 
Lojala kunder som rekommenderar varor 

och tjänster till andra, ökar tillväxten.  

Duktiga på att tala om vad du gör bra.

Detractors (poäng 0 - 6) 

Frustrerade och missnöjda  kunder, kapabla 

att skada varumärken. Hämmar tillväxt  

genom negativa kommentarer till andra.

Duktiga på att tala om vad som skall förbättras, 

men kan bli Promoters om det åtgärdas.
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Helt osannolikt

Högst sannolikt 

Passivt nöjda

"På en skala från 0-10, 

hur stor är sannolikheten att 

du skulle rekommendera oss till 

en bekant eller kollega?"

Källor:   Quicksearch AB • Dibs E-commerce Survey comprehensive study of European E-commerce. Right Now, Customer • Experience Report NORTH AMERICA •  Net Promoter, NPS, och  

  Net Promoter Score är registrerade varumärken av Satmetrix Systems • Inc., Bain & Company, Inc., och Fred Reichheld. Läs mer på www.snabbfeedback.se eller www.quicksearch.se
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