Hvad siger medarbejderne?
‐ eller kunderne, medlemmerne...
Spørg dem!
S l 50 personer fr
a 5 grupper
50 spørgsmål inde
nfor 5 emner
for kun kr. 3.500,‐
ex. moms
…og få svar på 5 d
age!

FLOT rapportering
med grafik i farver!

Brug vores professionelle
spørgsmålsdatabase ‐ GRATIS!

Organisa oner, mennesker og deres udfordringer er forskellige.
Derfor skal analyser og spørgsmål lpasses præcist l organisa onen, dens ledere og
medarbejdere og de udfordringer de står overfor.
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Spørg online
‐ inden I træﬀer beslutning!

I kan nu gennemføre individuelle og målre ede online analyser baseret på jeres egne
spørgsmål og behov for krydstabulering:
F.eks. klimaanalyser, stress analyser, arbejdspladsvurdering, samarbejdsanalyser, kundeanaly‐
ser, medlemsanalyser og mange andre typer organisa onsanalyser.
Når I ved, hvad I vil vide, og er klar med spørgsmålene, lbyder vi jer et højt vidensniveau om
planlægning, gennemførelse og præsenta on af online analyser med den nyeste teknik l en
eﬀek v produk on af jeres målre ede analyse.
Analysens resultat får I med en ultra flot grafik rapportering af svarene i tabeller, som I selv
har defineret. Se eksempler på de næste sider!
Kort og godt: Bedre, billigere, nemmere og hur gere end de fleste standard analyser!
Lav en win‐win? Fordele ved Gilling som analyseleverandør
Når I ved, hvad I vil have svar på, kan I søge GRATIS inspira on l spørgsmål i vores spørgs‐
målsdatabase. Når vi har spørgsmålene, overtager vi alt det prak ske med spørgeskemaer,
svarmuligheder, udsendelse, rykkere, krydstabuleringer og udarbejdelse af den færdige præ‐
senta on, en arbejdsproces som er ds og ressourcekrævende for de fleste, der ikke gennem‐
fører mange analyser om året.
O e skabes der større troværdighed om gennemførelse af analysen, når data om hvem der
svarer hvad på hvilke spørgsmål, opsamles og bearbejdes af en ekstern leverandør.
I et samarbejde med os, får I mest ud af det I allerede ved, kan og vil, og vi supplerer med stor
eﬀek vitet på de områder, hvor I ikke har kompetencerne, den og ressourcerne.
Forskellige analysevarianter med og uden rådgivning
Målet for Gilling er at levere billige analyser i høj kvalitet, der kan give vores kunder de infor‐
ma oner, de har brug for. Men ikke alle har samme behov og ønsker. Derfor har vi forskellige
varianter af analyser l lave priser. (se eksempler på de næste side).
Alt e er hvad I selv vil, kan og har lyst l at bidrage med, så kan jeres analyse skæres l, så I
får den lavest mulige pris. Vi leverer oveni gennemførelsen også forskellige rådgivningsydelser
og giver gerne lbud på disse.
Jeres sikkerhed for et godt resultat ‐ erfaring og referencer
Vi har i 30 år arbejdet med udvikling af analyser som beslutningsstø e system l brug for
bedre, hur gere og billigere beslutninger.
Vi har arbejdet for de fleste typer og størrelser af virksomheder og organisa oner, oﬀentlige
som private. Mange af Danmarks største virksomheder, men også mellemstore og mindre
virksomheder, står i dag på vores referenceliste.
Vi har ALDRIG ladt en kunde i s kken, og alle får det resultat, vi har a alt!
Besøg os på www.gilling.com og læs mere.
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Analyse produkter
baseret på jeres spørgsmål
‐ og vores erfaring!
Gilling analyseprodukter skal løse jeres aktuelle opgave, og det gør vi med individuelle og mål‐
re ede spørgeskemaundersøgelser l fast a rak v pris. Alle typer virksomheder, organisa o‐
ner, ins tu oner, foreninger mv. kan drage ny e af analyserne og deres informa oner.
Vi kan levere analyser både som åbne og anonyme
Alle analyserne baseres på at undersøgelsen foregår online via et lsendt link l hver enkelt
deltager i undersøgelsen. I mailen mo veres modtageren l at svare, og der forklares hvorfor
undersøgelsen gennemføres samt gives prak sk informa on om hvordan. Vores system er
afprøvet af hundrede tusindvis af respondenter og alle typer personer kan bruge det.
De indledende forarbejder
For at sikre en eﬀek v og kvalitetssikret produk onsproces, følger vi en fastlagt arbejdsplan
der kan koordineres pr. telefon og mail eller ved én mes møde. Her bliver vi bl.a. enige om
omfanget af spørgsmål, respondentgrupper ( teams, afdelinger, lederniveauer el. lign. ) samt
en dsplan med hver enkelt del af processen.
I leverer
I leverer manuskript med alle spørgsmålene opdelt i emnegrupper, sammen med tekst l
introduk onsside, afslutningsside og mailen l jeres medarbejdere.
Til brug for udarbejdelse af spørgsmål, får I kopi fra vores database, som kan inspirere l,
hvordan I kan spørge ind l forskellige emner.
I leverer en oversigt med ledere og medarbejdere og hvordan de skal kobles i besvarelsen
(respondentgrupper), samt en liste med alle respondenters navne, mail, funk on m.m.
Vi leverer
Når vi skriver, at vi kan levere hur gt og prisbilligt, mener vi det: Vi leveret som a alt i ds‐
planen l fast pris. Vi gennemfører hele processen fra opsætning af spørgeskema med svar‐
muligheder l den færdige rapportering som præsenta on (PowerPoint) klar l brug.
Vi kan fra modtagelse af manuskripter producere, gennemføre og levere analysens resultat på
kun fem arbejdsdage, a ængig af antal dage der afsæ es l at svare på spørgeskemaet.
Når I har beslu et hvilket analyse produkt, der er det rig ge for jeres organisa on, indgår vi
en a ale med en dsplan, samt beskrivelse af de enkelte punkter i produk onsprocessen.
Rådgivning og lkøb af ydelser
Udover rådgivning om gennemførelse af analyse i jeres organisa on, kan I lkøbe ekstra
ydelser i form af f.eks.: Forudgående interviews i organisa onen, oplæg l emner i rela on l
problems lling, udarbejdelse af spørgeskema, fortolkning af undersøgelsens resultater,
præsenta on af undersøgelsens resultater m.m.
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S l 50 medarbejdere fra 5 grupper
50 spørgsmål indenfor 5 emner
‐ for kun kr. 3.500,‐
PÅ KUN 5 DAGE..!
Vores nye og billige fast‐pris‐produkt sikrer jer
analysens resultater sat op med tekst, spørgsmål og
grafik i en Power Point fil ‐ klar l brug!

Præsenta on af spørgsmål med svarfordeling
fordelt på tre grupper.

Alle rådata leveres i tabeller, så I har tallene bag svarene og kan danne nye kombina oner og få
yderlige viden.

I leverer:
I leverer manuskript med max. 50 spørgsmål opdelt i max. 5 emne grupper, sammen med tekst
l introduk onssiden og afslutningssiden i spørgeskemaet samt l mailen med introduk on og
link l jeres medarbejdere.
I leverer en oversigt med max. 50 ledere og medarbejdere, og hvordan de skal kobles i besvarel‐
sen l max. 5 respondentgrupper, samt deres navne, mail og funk on.

Vi leverer:
Fra modtagelse af manuskripter m.m. producerer og gennemfører vi analysen og leverer analy‐
sens resultat klar l præsenta on på kun fem arbejdsdage. (A ængig af antal svardage!)
Præsenta onen: De 50 spørgsmål er opdelt i max. 5 emnegrupper, præsenteret pr. spørgsmål
fordelt på de max. 5 gruppers svar. (Eks.: Se illustra onen med 3 svargrupper)
Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan, og
I får lsendt en produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m.
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S l 75 medarbejdere fra 7 grupper
75 spørgsmål indenfor 7 emner
‐ for kun kr. 6.995,‐
‐ eller…
‐ s l 100 medarbejdere fra 10 grupper 100 spørgsmål indenfor 10 emner, for en
fast pris på kun kr. 9.995,‐. Hvis det ikke er nok, så giver vi jer et godt lbud på
endnu flere spørgsmål, eller med
endnu flere medarbejdere indenfor
endnu flere emner!

Eksempler på præsenta on
af spørgsmål, svar og
grupper med brug af
forskellig grafik.

Også l de e produkt leverer vi alle rådata
i tabeller, så I har tallene bag svarene.

I leverer:
I leverer manuskript med max. 75/100
spørgsmål opdelt i max. 7/10 emnegrupper, sammen med tekst l introduk onssiden og afslut‐
ningssiden i spørgeskemaet samt l mailen med introduk on og link l jeres medarbejdere.
I leverer en oversigt med max. 75/100 ledere og medarbejdere, og hvordan de skal kobles i
besvarelsen l max. 7/10 respondentgrupper, samt deres navne, mail, funk on m.m.

Vi leverer:
Fra modtagelse af manuskripter m.m. producerer og gennemfører vi analysen og leverer analy‐
sens resultat klar l præsenta on på kun fem l o e arbejdsdage. (A ængig af svardage)
Præsenta onen: Udarbejdes e er pr. spørgsmål/alle svargrupper, eller pr. spørgsmålsemne/
enkelt svargruppe, eller anden kombina on a ængig af antal spørgsmål/grafik.
Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan,
og I får lsendt produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m.
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Gennemførelse af analyse
med 5 mers rådgivning l fast pris
‐ fra kun kr. 14.995,‐
‐ hvis 75 medarbejdere fra 10 grupper får 75 spørgsmål indenfor 7 emner!
Eller hvis det ikke er nok, så 100 medarbejdere fra 15 grupper får 100 spørgsmål
indenfor 12 emner l kun kr. 17.995,‐ !
Hvis mere end 100 medarbejdere og/eller 100
spørgsmål og mere end 10 grupper og/eller
emner, så
kontakt os for
lbud.

Eksempler på præsen‐
ta on af spørgsmål, svar
og grupper med brug af
forskellig grafik.

Når vi inkluderer rådgivning i disse produk‐
ter, er det for at op mere mulighederne for
anvendelsen af analysens resultater.
Vores rådgivning ligger i lre elægning og
design af analysen samt ved bearbejdning af rådata l brug for præsenta on og sta s k.

Forarbejder, design og planlægning
Med udgangspunkt i jeres behov for data og informa on, designes analysen i rela on l jeres
organisa on og kultur.

I leverer:
I leverer manuskript m.m. som beskrevet under de forrige produkter på side 5.

Vi leverer:
Rådgivning før og e er analysens gennemførelse, samt selve analysen som beskrevet side 5.
Præsenta onen: Udarbejdes e er a ale.
Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan, og
I får lsendt produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m.
Hur gere, bedre og billigere beslutningsgrundlag fra Gilling/TheHumanDecision

6

Gilling lbyder
spørgeanalyser med individuel
lpasning l organisa onen, dens
mennesker og udfordringer
Vi har forsket, udviklet, afprøvet og lært siden 1987 sammen
med nogle af Danmarks største virksomheder og deres vidende
og ambi øse medarbejdere.
I dag står vi med en portefølje af up to date viden, top moderne
metoder, eﬀek ve værktøjer og et fantas sk netværk af super
mo verede specialister på mange fagområder, klar l samarbejde
om at lbyde jer hur gere, bedre og billigere beslutningsgrundlag.

Kontakt for informa on:
Jan Nielsen: jn@gilling.com / Tlf.: 51921597
Vagn Kirkeskov: vagn@gilling.com / Tlf.: 40424493
Læs mere om Gilling/The Human Decision på :
www.gilling.com
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