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Utmaningen:
Restaurang Mii Soo är en asiatisk restaurang med
malaysisk touch i centrala Örebro.
En liten restaurang med passion för maten och
begränsade kunskaper inom online marketing.
Restaurang Mii Soo hade till en början inget ägandeskap
över sin profil på Google, de hade flertalet andra profiler
som var publicerade på olika plattformar men utan
möjligheter att hantera dessa. Eftersom deras kunskap
samt tid till att hantera detta manuellt inte fanns
tillgängligt så sökte de efter ett verktyg för att
effektivisera och hantera sin information utan att andra
kunde bestämma vilken information de skulle visa utåt.
Restaurang Mii Soo har sedan start haft många nöjda
kunder vilket resulterat i många recensioner som
kommit in, dessa recensioner stod nu obesvarade då
personalen inte hade verktygen för att enkelt besvara
och hantera recensioner de fick in via flertalet olika
sociala medier.

Lösningen:
Act Local började med att samla in de företagsprofiler som fanns publicerade på flertalet
plattformar. Genom att koppla dessa till Act Locals system fick ägaren möjlighet att för första
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gången styra sin information från ett och samma ställe. Restaurangen fick nu även en
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visas för alla som ser deras profil på Google. Alla recensioner samlas i en
inkorg tillsammans med alla Instagram inlägg som görs från restaurangen. Det blev nu
väldigt enkelt att få förståelse om vad som sades om företaget online. Restaurang Mii Soo har
sedan starten av samarbetet i April 2018 gått från ca 3500 intryck/månad till att i December
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besvarande av recensioner och ändringar i öppettider för kommande månad görs.
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