
KEUKE:S ENKÄT OM KUNDNÖJDHET 
2018



Hur hittade du KEUKE:s tjänster?

52 % (47 %)

17 % (14 %)

10 % (13 %)

4 % (9 %)

7 % (16 %)

11 % (10 %)

8 % (3 %)
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Jag kände till KEUKE från tidigare

En företagare/vän rekommenderade

Finnvera, NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån, Nyföretagarcentralerna, en

bank eller liknande rekommenderade

Kommunen tipsade mig

Jag kontaktades av KEUKE

Jag läste om KEUKE:s företagsrådgivning på KEUKE:s webbplats eller på

Facebook

Jag googlade mitt ärende och hittade KEUKE av en slump



I vilket ärende behövdes KEUKE:s rådgivning?

9 % (9 %)

53 % (53 %)

36 % (44 %)

35 % (48 %)

17 % (16 %)

22 % (28 %)

29 % (41 %)

15 % (18 %)

8 % (9 %)

22 % (41 %)

34%

22%
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Internationalisering

Utvärdering av verksamheten/strategier

Marknadsföring

Försäljning/värvning av kunder

Frågor om ägarbyte eller företagsköp

Kompetensutveckling/utbildningsfrågor

Ekonomisk eller finansieringsrådgivning

Produktutveckling och innovationer

Placering i Mellersta Nyland

Nätverksbyggande/hitta samarbetspartner

Grundande av ett företag

Startpeng/tjänsten StarttiPlus



Upplevd nytta av rådgivningen

92%
(95%)

92%
(89%)

92%

(90%)

70%
(67%)

83%
(77%)

55%
(46%)

Jag fick hjälp med just de frågor jag behövde hjälp med

Rådgivningen var nyttig för den allmänna utvecklingen av min företagsverksamhet

KEUKE:s företagsrådgivning stärkte mina egna planer

Jag fick mer omfattande rådgivning än jag förväntade mig

Jag vidtog åtgärder till följd av företagsrådgivningen

Mitt projekt genomfördes snabbare med hjälp av rådgivningen

KEUKE:s företagsrådgivning var till konkret nytta för utvecklingen av min

affärsverksamhet
84%

(78%)



Utvärdering av kundtjänsten

8,9
(8,9)

9,1
(9,0)

9,3
(9,5)
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Expertis

Snabbhet

Tjänstvillighet



Jag rekommenderar KEUKE till andra företag

97 %
(96 %)

3 %
(4 %)
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Ja

Nej



Tack!
keuke@keuke.fi


