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Net Promoter Score på 100 % igen 

Cenvation har det sidste års tid oplevet ekstrem vækst i omsætningen, tilgangen af 

kunder og i antallet af medarbejdere. Den seneste undersøgelse af Net Promoter 

Score (NPS) blandt Cenvations kunder og samarbejdspartnere har desuden vist, at 

Cenvation stadig har en af branchens højeste NPS-scores på intet mindre end 100 %.  

Kunderne er enige: I Cenvation holder vi, hvad vi lover! 

Resultatet af målingen 

Ifølge den seneste måling har Cenvation stadigvæk 

kun Promoters, og dermed en NPS på 100 %!  

Cenvation har målt NPS-scoren ca. hvert halve år de 

sidste fire år, og Cenvation har aldrig haft en NPS-

score under 100 %. Det betyder, at alle Cenvations 

kunder ønsker at anbefale Cenvation til en ven, kollega 

eller forretningsforbindelse. 

Se mere om Net Promoter Score (NPS) her: 

http://relationmonitor.dk/dansk/analyser/om_vores_

analyser/effektprofil_analyse/net_promotor_score  

Begrundelser 

Under målingen har kunderne mulighed for at 

begrunde den afgivne score. Herunder er et fuldt 

uddrag af de bemærkninger og begrundelser, som 

kunderne har afgivet i den seneste måling. 

• Jeg synes, at alle de konsulenter der har arbejdet 

utrætteligt med at få vores system til at fungere 

optimalt, har været fantastiske. De har også været 

her så meget, at de til sidst næsten blev kolleger på 

niveau med alle andre kolleger :-) 

• Jeg oplever et særdeles positivt samarbejde med 

imødekommende konsulenter, som er meget 

kompetente på deres felt, og har en god evne til at 

forstå de forretningsmæssige behov. 

• Vi har været meget tilfredse med Cenvation. 

Cenvations medarbejdere er meget behagelige og 

har en god forståelse for vores behov og den 

gruppe af deltagere der arbejdes med. De er meget 

konkrete og der er ikke så meget salgstale hvilket vi 

sætter stor pris på. De arbejder meget struktureret  

og der er godt flow i processen - og de leverer altid 

som aftalt. Vi er meget tilfredse med samarbejdet. 

• På grund af de dygtige og behagelige 

medarbejdere 

• Struktur, forberedt til møderne og tager ansvar for 

projektet. BUM. 

• Professionelt team  

• Gode kundskaber om udvikling og løsninger. Altid 

hjælpsomme og har gode inputs til at løse opgaver 

og forstå ønsker. 

Hvem er Cenvation 

Cenvation leverer automatisering og optimering af 

manuelle eller eksisterende digitale 

forretningsprocesser, så virksomheden bruge 

kræfterne på sine kunder og medlemmer. Cenvation 

leverer og vedligeholder IT-løsninger baseret på 

Microsofts Dynamics xRM\CRM platformen, som 

enten alene eller via integrationer til backend 

systemer i systemlandskabet samler medarbejderens 

hverdag og arbejde i ét system.  

Vi kan hjælpe din organisation med at:  

• Skabe overblik over medlemmer og kunder, deres 

stamdata og kommunikationen med dem. 

• Understøtte automatisering af workflows og 

forretningsprocesser. 

• Integrere til eksisterende systemer som fx 

økonomisystemer eller fagsystemer. 

• Understøtte sagsbehandling. 

Kontakt 

Har du lyst til at høre mere om vores løsninger, 

produkter og services, er du meget velkommen til at 

kontakte Brian Steensgaard, tlf: 22 82 79 76, e-mail: 

bs@cenvation.com. 
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