Jesper Elling, der er direktør og
partner i konsulentfirmaet Stig
Jørgensen & Partners, beskæftiger sig indgående med CRMprojekter eller “helhedsorienteret loyalitetsudvikling”, som det
hedder hos Stig Jørgensen &
Partners A/S. Men ikke ud fra et
teknologisk synspunkt. I stedet
fokuseres der på ledelsesfilosofi
og -strategi. Vi har talt med
ham om den forretningsmæssige side af CRM.
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“I dagens økonomi
handler lønsomhed
mindst lige så
meget om relationer som om
transaktioner”,
siger Jesper Elling
fra Stig Jørgensen
& Partners.
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