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Abonnement på kundeindsigt hos 
Institut for Kundetyper

Din medarbejder får adgang til en læringsplatform med viden om kundeadfærd i forbindelse 
med købsbeslutninger. Selvom medarbejderen har en længere videregående uddannelse, 
diverse marketingkurser og relevante certifikater, så vil abonnementet tilføre den nyeste 
forskningsbaserede viden om kunders emotionelle beslutningsprocesser. Viden som det ikke 
er muligt at tilgå andre steder. 

Medarbejderen får: 

✓	 	Lavpraktiske guidelines og nemme skabeloner, så medarbejderen sparer meget tid i 
forhold til den daglige opgaveløsning. 

✓	 	Mulighed for at stille spørgsmål direkte til erfarne rådgivere, og derved få konkrete 
anvisninger i forhold til forbedring af jeres markedsføringsindsats. 

✓	 	Løbende opdateringer om jeres kundetype på platformen, når der er væsentlige æn-
dringer i markedet. Her forklarer vi, hvad medarbejderen fremover skal være opmærk-
som på (eller undlade at bruge tid på) i forbindelse med jeres markedsføring. 
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Hvad hvis medarbejderen får andet arbejde? 

I tilfælde af at medarbejderen stopper, vil viden om jeres kunder, stadig være tilgængelig på 
platformen*. På den måde kan I langt nemmere oplære en ny medarbejder i jeres markedsfø-
ringsstrategi. 

Hvem er Institut for Kundetyper?

Vi er en uddannelsesinstitution, der udbyder kundetypeuddannelse og abonnement på kun-
deindsigt. Vi har udviklet metoden: ”Emotionelle Kundetyper®”, der er brugt af mere end 500 
virksomheder i Danmark. Det er relevant for B2B, B2C og B2G uanset størrelsen på virksom-
heden og jeres markedsføringsbudget. . 

Hvad hvis du fravælger et abonnement på kundeindsigt? 

Så risikerer du, at din medarbejder mangler afgørende information om jeres kunder, der be-
tyder, at de overser vigtige tendenser. Hvis din medarbejder ikke forstår jeres kunders grund-
læggende behov, så kan I spilde mange ressourcer på mislykkede markedsføringsforsøg.

Priser

MÅNEDSabonnement:  500 kr./mdr.+ moms **. (Ingen binding. Opsig når som helst)
ÅRSabonnement:  6.000 kr./årligt. + moms **. (Ingen binding. Opsig når som helst)

*Vi skal udelukkende bruge navn og e-mail på den nye medarbejder, så klarer vi det praktiske i forhold til ændring af 

login og adgang samt diverse information.

** OBS!: Prisen siger til 1200 kr./mdr. pr. 1 maj 2020. Dvs., at hvis du er indmeldt før 1 maj beholder du en evigheds-

pris på 500 kr./mdr. + moms.


