
Bygge Rating for rådgivningsopgave 

Dokumentet indeholder opgavens 

Bygge Rating. Det er gyldigt i 3 år. 

Benchmarking 

Du får en grundig analyse af din virksomheds Bygge Rating. Se din virksomheds 

Bygge Rating i forhold til gennemsnittet. Se hvordan jeres Bygge Rating udvikler sig 

over tid. Sammenlign din virksomheds Bygge Rating med konkurrenternes. Dermed 

får du værdifuld viden om din virksomheds styrker og forbedringspotentiale. 

Bygge Rating for virksomhed 

Dokumentet viser gennemsnit for din 

virksomheds Bygge Rating. Det 

opdateres løbende. 

 

Professionel vejledning 

Du kan altid kontakte os, hvis du har 

spørgsmål vedrørende Bygge Rating.  

 

Få adgang til BEC databasen 

Som medlem kan du søge i BEC databasen. Den rummer 

Bygge Rating for hundredvis af arkitekter, rådgivende 

ingeniører og entreprenører. Du vælger selv, om din 

virksomheds Bygge Rating skal fremgå af BEC databasen. 

 

Markedsføring 

Du kan bruge din virksomheds Bygge Rating 

på jeres hjemmeside, i tilbud, i referencer 

etc. Du får også Bygge Rating streamers til 

virksomhedens biler. 

Opstartsmøde og procesevaluering 

Du kan lægge et møde ind, hvor vi sammen med din kunde 

gennemgår evalueringen. Du får også en procesevaluering  - 

en ekstra kundetilfredshedsmåling, som ikke tæller med i din 

virksomheds Bygge Rating. Procesevaluering giver dig 

mulighed for at komme utilfredshed i forkøbet, inden små 

problemer vokser sig store. 

Vi har altid åbent 

Via vores hjemmeside kan du altid 

downloade dine dokumenter.  

www.byggerating.dk 

Bygge Rating drives af 

Byggeriets Evaluerings Centers Fond  

Telefon: 32 64 14 40 

Din virksomhed 
BEC gennemsnit 



Du kan lægge et 

opstartsmøde ind, hvor vi 

gennemgår evalueringen 

med din kunde 

Som en del af vores servicepakke tilbyder vi at foretage en 

Procesevaluering. Det er en kundetilfredshedsmåling, som ikke 

tæller med i din virksomheds Bygge Rating. 

           Start Byggestart Slut 

Du tilmelder 

opgaven via vores 

hjemmeside. 

Vi kontakter dig 

og spørger om 

sagen nærmer 

sig byggestart. 

Hvis det er 

tilfældet, sætter 

vi evaluering nr. 

1 i gang. 

Din kunde 

modtager e-mail 

med oplysning om 

at din opgave skal 

evalueres og 

instruktion om 

indberetning. 

Indberetningen 

foretages på vores 

hjemmeside og 

tager ca. 10 min.  

Du modtager en e-mail 

med sagens Bygge 

Rating. Den er gyldig i 

3 år. 

Vi kontakter dig 

og spørger om 

opgaven nærmer 

sig afslutning. 

Hvis det er 

tilfældet, sætter 

vi evaluering nr. 

2 i gang. 

Din kunde modtager 

e-mail med 

oplysning om at din 

opgave skal 

evalueres og 

instruktion om 

indberetning. 

Indberetningen 

foretages på vores 

hjemmeside og 

tager ca. 10 min.  

Du modtager en e-

mail med sagens 

Bygge Rating. Den 

er gyldig i 3 år. 

Vi opdaterer din 

virksomheds 

Bygge Rating med 

den nye sag. 

Du modtager en 

bekræftelse pr. e-

mail. 

Vi opdaterer din 

virksomheds Bygge 

Rating med den nye 

sag. 

Du kan altid 

downloade dine 

Bygge Rating 

dokumenter på 

vores hjemmeside. 

 

Du får evalueringen 

til kontrol og 

mulighed for at 

tilføje en tekst. 

Hvis din opgave 

afsluttes her, vil 

evalueringen også 

være afsluttet 

Du får evalueringen 

til kontrol og 

mulighed for at 

tilføje en tekst. 

Evalueringssag for en rådgiver 


