IPSOS

STÖD

FÖRTROENDE

PUBLIC

Ju högre upp i pyramiden en
intressent befinner sig, desto
bättre anseende

ATTITYD

KÄNNEDOM
MEDVETENHET

Förtroende är ett
strategiskt nyckeltal för
alla verksamheter

IMAGE
Varför delta?
Public Image undersöker hur din organisation uppfattas av allmänheten, hur attityder i
olika målgrupper utvecklas över tid och hur din organisation står sig i förhållande till
andra organisationer.
Genom analyser med Ipsos anseendemodell hjälper Public Image dig att identifiera
prioriteringsområden för att stärka rykte och anseende, vilket ger er insikter för planering
och uppföljning av kommunikationsinsatser.
I vår databas finns referensvärden för många myndigheter. Fråga oss gärna om din
organisation redan finns med.
För mer information om Ipsos Public Image, besök gärna
https://www.ipsos.com/sv-se/public-image

Baspaket
• 1000 intervjuer med allmänheten 16-75 år via slumpmässigt
rekryterad webbpanel
• Analys av kännedom, attityd och förtroende
• Position bland målgrupper
• Jämförelse med två andra myndigheter
45 000 sek exkl. moms

Fördjupningar
Spontan association: Vad är det första du tänker på när du hör
(organisation)?
10 000 sek exkl. moms
Utvärdera din organisation utifrån följande frågeområden:
• Öppenhet mot media
• Kompetensnivå
• Organisationens ambassadörer
• Kontaktbarhet
(stödnivån i anseendepyramiden)
• Byråkrati och flexibilitet
• Kännedom om organisationens
• Samhällsansvar
verksamhet
• Etik och moral
• Skräddarsydda frågor för din organisation
• Samhällsfunktion
5000 sek exkl. moms /frågeområde

Drivkraftsanalys: Vilka faktorer har störst betydelse för förtroende?
Detaljfrågor (15 stycken) samt statistisk analys 25 000 sek exkl. moms.
Undersökningen pågår under våren 2018 med leverans av resultat i
slutet av maj. Sista anmälningsdag till Public Image är den 19 mars 2018.

Om Ipsos
Vi är en del av Ipsos Global Reputation Centre som är ett av de mest välrenommerade instituten inom anseendeområdet.
I våra team har vi konsulter med specifik branschkompetens och kännedom om olika marknader. Våra konsulter har en
bred kompetens och utbildningsbakgrund.
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För anmälan kontakta:
David Ahlin
Affärsområdeschef, Public Affairs
david.ahlin@ipsos.com
0707-668092

