
Track the heartbeat of your company

Val nooit meer iemand lastig met een lange, saaie enquête

Live inzicht in wat er vandaag speelt, elke dag opnieuw

Meet de impact van je plannen voordat je ze onderneemt

Begrijp je medewerkers en klanten op een heel nieuw niveau

Geef jouw organisatie een betrouwbaar kompas voor de toekomst



Track the heartbeat of your company

Van marktonderzoek tot een enquête over de 
medewerkerstevredenheid, als het om het meten van sentiment 
gaat zijn onze methodes in een decennium amper veranderd.

We laten eenmalig een dure enquête uitvoeren door een expert of 
bureau, bombarderen onze doelgroep met een ware batterij aan 
vragen, waar ze al snel 15 tot 30 minuten mee bezig zijn, en hopen 
dan maar dat de juiste vragen gesteld zijn om tot een zinnige 
conclusie te kunnen komen.

Het resultaat: te weinig deelnemers om een representatief 
beeld te krijgen en resultaten die meer vragen oproepen dan ze 
beantwoorden. Als er al een interessante uitkomst tussen zit weten 
we dat er iets speelt, maar wat precies en in welke mate, daarvoor 
is weer een geheel nieuw onderzoek nodig.

Toch is het steeds belangrijker om de vinger aan de pols te houden, 
bij zowel klanten als medewerkers, de wereld veranderd immers 
steeds sneller en het wordt hierdoor op hoog tempo onmogelijk 
om een bedrijf goed aan te sturen zonder te weten wat er werkelijk 
speelt.

Het Probleem



Track the heartbeat of your company

Pulsitive stelt bedrijven voor het eerst in staat om live sentiment te 
meten. Benieuwd waar je klanten zich het meeste druk om maken? 
Wat je medewerkers vinden van de nieuwe koers? Of gewoon 
welke maaltijd in de kantine maar beter van het menu geschrapt 
kan worden?

Met Pulsitive meet 
je precies wat jij 
wilt weten, zonder 
dure experts en 
zonder saaie lange 
vragenlijsten. Je 
doelgroep krijgt een 
simpele sms of e-mail 
en is niet meer dan 
30 seconden kwijt aan 
het geven van hun 
mening, om tot een 
zinnige conclusie te 
kunnen komen.

Roepen de resultaten 
nieuwe vragen op? 
Voeg ze toe aan 
Pulsitive en voor je 
het weet worden ook 
deze beantwoord. 
Pulsitive maakt van het 
meten van sentiment 
een continu proces 
en stelt je in staat om 
in no time een beeld 
te krijgen van wat er 
precies speelt bij je 
doelgroep.

Op deze manier helpt Pulsitive je om gerichte keuzes te maken en 
direct, of zelfs op voorhand, te meten hoe deze keuzes worden 
ontvangen. Met Pulsitive tast je nooit meer in het duister.

De Oplossing


