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Presentation Notes
Et helt annet selskap i dag enn kun for 4-5 år siden
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Utfordringen





Presenter
Presentation Notes
Vi har sett selskaper som systematisk, og over tid, presterer godt over for kundene sine.Selskaper som Flytoget, Toyota og Vinmonopolet har vist at gjennom et sterkt kundefokus og systematisk forbedring er det mulig å levere gode kundeopplevelser over tid. Det kan være lett å si at det er enklere for en som selger biler eller vin å få tilfredse kunder. Men, husk at også Vinmonopolet hadde meget lav kundetilfredshet for et snaut tiår tilbake. 

http://www.flytoget.no/�
http://www.skandiabanken.no/Skbweb/Default.aspx�
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Presentation Notes
Vår holdning er at vi ikke blir best av å sammenligne seg med likesinnede

http://www.flytoget.no/�
http://www.skandiabanken.no/Skbweb/Default.aspx�
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Presentation Notes
Denne visjonen har vi hatt i mange år, og synliggjør at ideen om kundeorientering ikke er ny. Dette er forpliktelsen vår øverste ledelse har gitt overfor kunder, tillitsvalgte og ansatte. Det er en ledestjerne som er svært godt forankret i organisasjonen. I en undersøkelse vi nylig gjennomførte sa 93% at de kjente godt til visjonen, og 92% at vi har en svært god visjon. Dette oppfatter jeg som meget sterkt, og som et svært godt fundament for kundeorientering.Trigger: Vi så nødvendigheten i å konkretisere overfor vår egen organisasjon , og vise hva som skulle til for å realisere visjonen. Vi har, som de fleste, selvsagt jobbet ut merkevareverdier, kommunikasjonsstrategier osv., men erfarte at det hadde liten påvirkning på egen organisasjons atferd. Vi utviklet derfor GjensidigeOpplevelsen som vårt interne rammeverk.
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Presenter
Presentation Notes
Her viser vi filmenGjensidigeOpplevelsen gir retningslinjene for hvordan vi skal kundeorientere oss og adressere hva som skal særprege oss i møtet med kunden. Slik sikrer vi at vi konsentrerer innsatsen der den gir størst effekt for kunden og selskapet - mer tilfredse, lojale og lønnsomme kunder - med et engasjement som gjør de ikke bare til kunder, men til ambassadører for Gjensidige. GjensidigeOpplevelsen gjelder ikke bare for de i direkte kundefront, nei alle enheter i Gjensidige har en rolle å spille i leveransen av GjensidigeOpplevelsen, ledere og medarbeidere. Og heri ligger nøkkelen til suksess. Kundeorientering handler om et mindset. Full forretningsmessig effekt får vi først når dette er gjennomgående i hele organisasjonen.  For til syvende og sist er det de forretningsmessige effektene vi her jakter!





CLAIMS HANDLING

Presenter
Presentation Notes
Her kommer noen eksempler på hvordan vi praktisk har angrepet dette.
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Presenter
Presentation Notes
Oppgjør– prosessBRUKERINNSIKTKvantitativtKvalitativtKunderSelgereIDEGENERERINGSamle in ideer på tvers av organisasjonenTrekke inn brukeropplevelsen tidlig i utviklingenSERVICE BLUEPRINTHelhetlig oversikt over hva kunden opplever, og når hun er dialog med selskapet.TILTAK38 områder for forbedring er avdekket, med tilhørende anbefalte tiltak.GJENNOMFØRINGTreningSamtaleguiderSjekklister



Hva kunden gjør/opplever
Gjensidiges saksgang

Kommunikasjon
Kompetanseheving/kultur

Forløpet
Informasjonsflyt

Nettverket
Gjøre partnerne bedre

Presenter
Presentation Notes
Oppgjøret sett fra kundens side og selskapets side. Her ser vi hva kunden gjør, hvilken saksgang vi har, hva slags kommunikasjon om som benyttes begge veier og ikke minst hvor det er sorte huller i brukeropplevelsen.Dette er et godt verktøy for å kartlegge brukeropplevelsen på tvers av fagenheter og organisatoriske skillelinjer.Vi kartlegger hele kundeferden I et Service Blueprint.  Slik gir vi alle involverte et helhetlig bilde av kundeopplevelsen
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Presentation Notes
Operasjonelle verktøy for gjennomføring i førstelinje. Dette har vi også gjort for en rekke andre kommunikasjonsforløp.SamtaleguideSamtaleguiden er en generell beskrivelse av anbefalt arbeidsmåte i dialog med kunden. Den er et praktisk hjelpemiddel, og kan også brukes til opplæring og trening.SjekklisteSjekklisten er spesialisert for hver avdeling, og inneholder alle punktene man bør ha i hodet når man gjør de ulike samtalene. Her kan man merke ut viktige punkter, og krysse av hva man har vært igjennom.





BRANCHES
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Insurance companies are perceived cold, 
large, impersonal, with a low degree of 
authenticity and credibility
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Insurance companies are distanced and
the form for safety that today is communicated 
is a blasé sense of safety

A world far
away of people's
real life... 

This gap
must be reduced
to secure an 
increased 
confidence in 
our ability do 
deliver a sense 
of
security.
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The most optimal insurance company is 
open and transparent

• No hidden agendas

• Honesty and clarity 
in our advice

• No sales tricks

• Clear and concise
communication
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Safety is primarily about territorial matters and 
the protection of you, your possessions and 
your loved ones

Warmth, closeness, empathy

Presenter
Presentation Notes
This section is designed to summarise all the areas in people’s lives where there is something wrong, where providers get it wrong, where people are not happy etc. For example, if people never look at their insurance policy documents, the providers are not getting it right/ wasting their money and time. Maybe people have to buy 5 different types of insurance for their home; that’s a waste of time and effort…Feel free to design this chart how you want to – add other charts if needed.
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Clarify our services



We are providing security



Welcoming the customer
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Presentation Notes
Behov for ny og fersk kunnskap om hva kunden er opptatt av







What do we expect from you?
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