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Je mystery shopper wordt geselecteerd
Een selectie uit onze community van 20.000+ mystery
shoppers meldt zich aan. Zij doorlopen een streng
selectieproces en de best passende persoon wordt
geselecteerd.

Je onderzoek start
Jouw mystery shopper bezoekt je
winkel, doorloopt de gehele klantreis,

SHOPPING jo
uw
win
kel
(s)

benadert je personeel en vult je
vragenlijst grondig in.

OPEN

Krijg je resultaten
De resultaten zijn nu beschikbaar in je
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dashboard. Gebruik deze om je team te
trainen en je klantervaring en upsellproces
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Veelgestelde vragen
Hoe zet ik mystery shopping onderzoek op?

?

Hoe lang duurt het onderzoeksproces?

Wat kost een mystery shopping onderzoek?

Hoe krijg ik straks de resultaten van mystery shoppers te
zien?

Wat is shoptegoed?

Zo claim je je korting
Krijg 50% korting op de speciale ‘Koninklijke Nederlandse Slagers-vragenlijst’ met vouchercode: 

KNS2021ALG

Stap 1

Klik op de link die je ontvangen hebt in het mailtje van Koninklijke
Nederlandse Slagers of registeer je gratis voor het ‘Small
Business-plan’ op www.secretview.io/nl/kns

Stap 2

Je landt nu in je dasboardomgeving en kunt een onderzoek
opzetten. Klik op de button ‘Start een onderzoek’.

Stap 3

Vul je vouchercode in. Jouw vouchercode is: KNS2021ALG

De KNS-vragenlijst wordt nu automatisch voor je geselecteerd.

Stap 4

Kies je doelgroep en bepaal de hoogte van het shoptegoed dat je
de mystery shopper wil geven om een aankoop bij je te doen.
Selecteer de deelnemende locaties en kies de frequentie en
looptijd van je onderzoek.

Stap 5

Neem alles goed door, bevestig je betaling en klaar! Je onderzoek
gaat van start!

