Hvordan kan en etnografisk analyse øge dit salg?

Svaret er – ved at gøre dig klog på dine kunder
De fleste virksomheder kan drage fordel af en etnografisk analyse,
der afklarer, hvorfor kunder og potentielle kunder handler, som de
gør.
Sandsynligheden for et stærkt udbytte er derfor stor, hvis du og
dine kollegaer har stillet spørgsmål som disse:
•

Hvorfor siger kunderne én ting, men gør noget andet?

•

Hvorfor reagerer kunderne forskelligt på det samme tilbud?

•

Hvorfor køber kunderne ikke vores produkter oftere?

•

Hvorfor køber vores kunder ikke flere af vores produkter?

•

Hvorfor foretrækker flere nu konkurrenternes service?

•

Hvorfor ser kundernes købsmønstre tilfældige ud?

Hvis man har indsigt i hvorfor, kan man påvirke hvordan.

Etnografi ‐ Studiet af folk
Folk er ikke bare folk – de er det kun på de måder, der giver
mening for dem. Etnografisk indsigt er en kulturteoretisk
metode til at forstå folks forskellige hverdagsliv.
Etnografien tager afsæt i ’hvordan og hvorfor’ og udforsker
gennem systematisk indlevelse folks ofte helt ubevidste
adfærd.
Etnografisk feltarbejde udføres direkte, hvor folk lever og
forbruger, og benytter især deltagerobservation, dybde‐ og
in‐situ interviews og analyserer mening, adfærd og rum –
digitalt og offline.

Udbytte af etnografi
•

Giver en dyb og langtidssikret indsigt i kundegruppen.

•

Afkoder hvad dit produkt betyder for kunderne.

•

Klarlægger hvad der reelt motiverer til køb.

•

Identificerer de emotionelle barrierer for køb.

•

Anbefaler håndgribelige veje uden om faldgruberne.

•

Øger salgseffektiviteten.

•

Øger gennemslagskraften i markedet.

Tre konkrete eksempler:
”Kunderne siger, de vil spare tid, men fravælger din løsning,
fordi ’at spare tid’ kun var et bekvemt udtryk for, at de gerne
ville føle, de ’har styr på tingene’. Reelt skal din løsning give
dem overblik.”
”Kunderne agerer prisfølsomt men tilsyneladende tilfældigt,
fordi produktets primære formål for dem er social belønning
og at være del af flokken. De agerer først socialt – derefter i
forhold til prisen.”
”Kunderne køber ikke dit ekstrasortiment til produktet, alene
fordi de er usikre på deres evne til at træffe den bedste
købsbeslutning. De savnede ikke rabatter og slagtilbud, men
tillid til personalet og bedre kommunikation i butiksleddet.”

Processen
Vi hjælper dig gennem hele forløbet, så du får belyst de
mest givtige problemstillinger og i den mest brugbare
form.
Vi har sammensat tre etnografiske pakkeløsninger, der
hver kan øge dit salg. Du har mulighed for at tilpasse en
pakke for at målrette projektet bedst muligt, og vi hjælper
dig gerne med at kvantificere resultaterne efterfølgende.
Målet er at ruste dig bedst muligt til at anvende
indsigterne og få et solidt udbytte af analysen.

Løsninger
A: Etnografisk foranalyse
Målrettet virksomheder der vil teste mulighederne i et etnografisk studie
eller har brug for en foranalyse før et stort projekt.
Vi går på indkøb med 3 personer i målgruppen og interviewer dem
efterfølgende. Målsætning er at identificere nøgleparametre i forhold til
produktvalg, køb og barrierer for køb.
Investering fra: 35.000 kr. eks. moms.

B: Etnografisk dybdeanalyse
Målrettet virksomheder der vil have en tilbundsgående forståelse af
kundernes motivation og adfærd i forhold til virksomhedens produkter
og salg.
Vi interviewer 8‐10 personer i målgruppen og identificerer
nøgleparametre i forhold til produktvalg, køb og barrierer for køb. Vi
klarlægger årsagssammenhænge, og studiet kan ideelt set kombineres
med store‐check eller exit‐interview.
Investering fra: 130.000 kr. eks. moms.

Løsninger
C: Etnografisk dybdeanalyse og kvantificering af resultater
Det tages udgangspunkt i en etnografisk dybdeanalyse, som opgraderes
med en kvantificering af alle resultater.
Dermed udarbejdes et statistisk grundlag i forhold til målgrupper og
salgspotentialer. Dette kan efterfølgende bruges til budgettering,
ressourceallokering og igangsættelse af salgsaktiviteter.
Dybdeinterview med 8‐10 personer, samt efterfølgende interview med
1.000 personer (CAWI nat. Rep +18).
Investering fra 198.000 kr. eks. moms.

Quantic
Quantic er et market intelligence agency, der leverer
kommercielle indsigter til virksomheder i en lang række
brancher.
Vores services giver redskaberne til at vækste virksomheder og
organisationer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau.
Vi er overbeviste om, at værdien af market intelligence ikke
kun er et spørgsmål om data, men i dag afgøres af evnen til at
fortolke og forstå de kommercielle implikationer for
virksomhedens fremtid. Derfor har alle Quantics konsulenter
flere års erfaring med at skabe resultater inden for forskellige
brancher.
Quantic arbejder for en lang række danske og internationale
virksomheder i ind‐ og udland.
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