
START

Er du på udkig efter byggeriets 

kvalitetsstempel, som kan anvendes 

i markedsføring, tilbudsgivning mv.? 

(tidligere kendt som byggeriets 

karakterbog)

Er du på udkig efter målinger og 

styrkelse af samarbejdet mellem 

bygherre/entreprenør/rådgiver?

Er du på udkig efter en evaluering af 

brugernes* tilfredshed med byggeproces 

og det færdige byggeri?

*borgere, beboerdemokrati, personale etc.

Du skal bruge

BYGGE RATING

Rådgivere og 

entreprenører har hver 

sin BYGGE RATING

Offentliggøres på www

Er du bygherre? Du kan 

tilmelde din rådgiver og 

entreprenør

Du skal bruge 

BYGGE DIALOG

Enkelt - digitalt -

brugervenligt 

Brug standard eller lav 

egen opsætning

Du skal bruge

BYGGE DIALOG+

Enkelt - digitalt -

brugervenligt 

Brug standard eller lav 

egen opsætning

Ingen begrænsning på 

antallet af målinger

Ja

Nej Nej

Har du brug for en konsulent til at 

føre jer sikkert gennem en 

opstartsworkshop eller et 

evalueringsmøde?

Er du sikker?

Vi har tilsyneladende ikke en 

ydelse, som passer til dit 

behov.

Et medlemskab er relevant for 

dig, hvis du ønsker udvidet 

adgang til BEC databasen.

Vi tilbyder skræddersyede 

evalueringsydelser og 

konsulentydelser.

Vi har stor erfaring i analyser 

indenfor byggeriets forhold.

Ring til os på tlf. 32641440 og 

hør nærmere.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Nej Nej

Nej

Ja

Du skal bruge 

BYGGERIETS 

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING

Enkelt - digitalt - brugervenligt 

Du betaler kun , hvis din kunde 

udfylder målingen

Du skal bruge 

BYGGE DIALOG 

RAMMEAFTALE

Enkelt - digitalt -

brugervenligt 

Mål brugernes 

tilfredshed med de 

udførte opgaver i løbet 

af en rammeaftale

Du skal bruge 

BYGGE DIALOG 

BRUGERTILFREDSHED

Er brugerne tilfredse 

med byggeprocessen 

og det færdige byggeri?

Enkelt - digitalt -

brugervenligt 

Brug standard eller lav 

egen opsætning

Du skal bruge 

BEC konsulentydelser

Vores mission er at 

understøtte en god og 

værdiskabende dialog 

mellem byggeriets 

parter

Vi er uvildige og 

diplomatiske

Ja

Drejer det sig om en rammeaftale, hvor du 

ønsker at måle kvaliteten af ydelsen flere 

gange i aftalens varighed?

Ja

Ja

Vil du måle tilfredshed flere gange i 

løbet af projektet, eller én gang ved 

projektets afslutning?

Én 

gang

Nej

Ja

Vil du måle flere end 4 

gange i løbet af projektet?

Skal der deltage flere end 4 

personer i hver måling?

Nej

Nej

Ja

Flere 

gange

Tag BEC testen og find ud af hvilken af vores ydelser, der passer til dit behov

Din virksomhed skal være medlem hos os for at benytte vores ydelser.  Se pris på medlemskab  Se pris på ydelserne

TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere TilmeldLæs mere

https://byggerating.dk/bliv-medlem
https://byggerating.dk/priser
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/bygge-rating/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/bygge-dialog/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/bygge-dialog/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/maal-kundetilfredshed/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/bygge-dialog/bygge-dialog-paa-en-rammeaftale/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/maal-brugertilfredshed/
https://byggerating.dk/tilmeld-sag
https://byggerating.dk/vores-ydelser/brug-os-som-konsulent/

