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Wśród Gwiazd Jakości Obsługi 2015 znalazły się m.in. marki (kolejność alfabetyczna):

Mi sją Pol skie go Pro gra mu Ja ko ści Ob słu gi
jest uczy nić głos kon su men cki sły szal nym i waż -
nym. Z te go po wo du, z oka zji Mię dzy na ro do we -
go Dnia Kon su men ta, pre zen tu je my co rocz ny ra -
port, opar ty na do świad cze niach klien tów,
zebranych z ca łej Pol ski pod czas co dzien nych za -
ku pów i kon tak tów z fir ma mi. 

Pol ski Pro gram Ja ko ści Ob słu gi już po raz ós my
pod su mo wał opi nie, któ re zo sta ły zgło szo ne przez
użyt kow ni ków por ta lu ja ko scob slu gi.pl i za po mo -
cą apli ka cji Pre mia360 na te le fo ny ko mór ko we. Ra -
port od po wia da na py ta nie, któ re z firm by ły naj przy -
jaź niej sze w 2014 ro ku i są re ko men do wa ne przez
klien tów na 2015. Naj lep szych na gro dzo no Gwia -
zdą Ja ko ści Ob słu gi. To pre sti żo we go dło wska zu je
kon su men tom, że odzna czo ne nią fir my sto su ją naj -
wyż sze stan dar dy ob słu gi i za słu gu ją na za u fa nie.

Pol ski Pro gram Ja ko ści Ob słu gi gro ma dzi opi -
nie klien tów, któ rzy pra gną po dzie lić się swo ją wie -

dzą o fun kcjo no wa niu ob słu gi we wszel kich pla ców -
kach w ca łej Pol sce. Każ dy z nas mo że wejść w skład
ka pi tu ły go dła i de cy do wać o przy zna niu Gwiazd
w po szcze gól nych bran żach. 

To nie fir my de cy du ją o udzia le w Pro gra mie,
lecz ich kon su men ci, zgła sza jąc ob ser wa cje. W swo -
ich opi niach chwa lą, kry ty ku ją, a co naj waż niej sze
– pod po wia da ją fir mom włas ne ocze ki wa nia i po -
trze by. W re zul ta cie zy sku je my na tym wszy scy, po -
nie waż fir my się do sko na lą i co raz le piej ob słu gu ją
nas – klien tów.

Z wie dzy zgro ma dzo nej na por ta lu mo żesz sko -
rzy stać w każ dej chwi li. Sprawdź, gdzie w Two jej
oko li cy mo żesz ze tknąć się z życz li wą ob słu gą, a któ -
re miej sca omi jać. Do wiesz się te go z por ta lu ja ko -
scob slu gi.pl. Dla te go war to dzie lić się spo strze że -
nia mi: do ce niać pla ców ki, w któ rych klient jest naj -
waż niej szy, i ostrze gać przed miej sca mi, gdzie czu -
je my się jak in tru zi.

15 marca  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Konsumenta,  który

został ustanowiony dla upamiętnienia  pierwszej debaty nad prawami

konsumentów. John Fitzgerald Kennedy wypowiedział wtedy

znamienne słowa: 

„Konsumenci to my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna.

Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której opinie są rzadko brane

pod uwagę”. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KONSUMENTA
RAPORT: JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE
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Jak wybrać najlepszą firmę? 

Gdzie obsługa będzie miła, a ceny przystępne? 

Co decyduje o tym, gdzie oraz za ile kupimy 

i czy ponownie skorzystamy z oferty?

Nikt nie dostarczy nam lepszej odpowiedzi na te pytania
niż klienci, którzy mieli już kontakt z daną firmą i mogą
podzielić się swoim doświadczeniem.

JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE

Ja kość Ob słu gi pnie się w gó rę

Wy ni ki VIII edy cji Pol skie go Pro gra mu Ja kość
Ob słu gi wska zu ją, że z ja ko ścią ob słu gi jest co raz le -
piej iwskaź nik za do wo le nia klien tów wPol sce (PCSI)
z ro ku na rok roś nie. Nie ozna cza to jed nak, że po -
win niś my wpa dać w hur ra op ty mizm, po nie waż wie -
le jest jesz cze do po pra wie nia. W 2014 r. trzy czwar -
te ba da nych by ło za do wo lo nych z te go, z ja ki mi stan -
dar da mi spot ka ło się w miej scach ob słu gi, lecz nie -
mal co czwar ty od cho dził z pun ktu ob słu gi nie u sa -
tys fak cjo no wa ny. W Pol skim Pro gra mie Ja kość Ob -
słu gi każ da opi nia ma zna cze nie, nie za leż nie od te -
go, czy jest po zy tyw na, czy ne ga tyw na. Z do świad -
czeń klien tów ko rzy sta ją za rów no in ni kon su men ci,
jak i fir my, po pra wia jąc swo je stan dar dy ob słu gi.
Prze kła da się to na ogól ny wskaź nik ja ko ści ob słu -
gi, któ ry wy no si po nad 76% i jest o pra wie 16 pun -
któw pro cen to wych wyż szy niż w 2012 ro ku. 

Naj le piej w opol skim, 
naj go rzej w łódz kim

Na ma pie za do wo le nia klien tów w Pol sce w po -
rów na niu z ubieg łym ro kiem za ob ser wo wać moż na
zna czą ce zmia ny. Wciąż naj bar dziej za do wo le ni z ja -
ko ści ob słu gi są miesz kań cy wo je wódz twa opol skie -
go. Sła bo wy pa da ją ce w po przed nich la tach wo je -
wódz twa wschod niej Pol ski w 2014 r. istot nie zwię -
kszy ły swo je wskaź ni ki. Śred nio o 9 pun któw pro -
cen to wych zwię kszy ło się za do wo le nie klien tów
w wo je wódz twie war miń sko-ma zur skim, pod la skim
i lu bel skim. W po rów na niu do ca łe go kra ju naj sła -
biej ra dzą so bie wo je wódz twa cen tral nej Pol ski.
Wskaź nik ja ko ści ob słu gi w wo je wódz twie ku jaw -
sko-po mor skim, łódz kim oraz ma zo wiec kim oscy -
lu je wo kół 74%. 

Lub lin ostro w gó rę, 
Łódź moc no w dół

Po pra wę za do wo le nia klien tów w wo je wódz twie
lu bel skim za ob ser wo wać moż na rów nież w je go sto -
li cy. Do tych czas sła bo ra dzą cy so bie Lub lin wsko -
czył do pier wszej trój ki ran kin gu naj przy jaź niej szych
dla klien ta miast. Obok Lub li na nie zmien nie naj lep -
szy mi mia sta mi są Kra ków i Szcze cin. Sto li ca wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go prze kro czy ła gra -
ni cę 80% za do wo le nia z ob słu gi. Po wy żej śred nie -
go wskaź ni ka ja ko ści ob słu gi dla ca łej Pol ski zna -
laz ły się jesz cze Wroc ław iKa to wi ce. Naj go rzej wran -
kin gu naj wię kszych miast VIII edy cji Pol skie go Pro -
gra mu Ja kość Ob słu gi po ra dzi ła so bie Łódź, któ ra
nie prze kro czy ła war to ści 74 pun któw pro cen to wych. 

Ludz kie ob li cze ob słu gi 
wciąż naj waż niej sze

Pod no szą cy się po ziom za do wo le nia klien tów za -
ob ser wo wać moż na rów nież w pię ciu ob sza rach ja -
ko ści ob słu gi, któ re są oce nia ne pod czas zgła sza nia
opi nii na por ta lu ja ko scob slu gi.pl. Po dob nie jak w la -
tach po przed nich, naj le piej przez klien tów oce nia -
ny jest wy gląd miej sca ob słu gi. Jest to spo wo do wa -
ne tym, że fir mom naj ła twiej wdro żyć zmia ny w tym
as pek cie. Nie mniej jed nak klu czo wy czyn nik to lu -
dzie. W opi niach klien tów cze ka my zbyt dłu go na
ob słu gę, per so nel nie re a gu je na wy dłu ża ją ce się ko -
lej ki oraz nie roz wią zu je spon ta nicz nie po ja wia ją -
cych się prob le mów klien tów w miej scach ob słu gi.
Kon su men ci w wie lu przy pad kach na rze ka ją rów -
nież na za cho wa nie per so ne lu, je go obo jęt ność i nie -
u przej mość. Nato miast je śli klien ci od czu wa ją sym -
pa tię i wi dzą uśmiech, wów czas oce nia ją ten as pekt
wy so ko. Jak wy ni ka z ba da nia, na rze ka nie na ce nę

nie jest już na szą na ro do wą przy wa rą. Za war tość ofer -
ty i kal ku la cja ce no wa w sto sun ku do in nych as pek -
tów ja ko ści ob słu gi jest oce nia na po zy tyw nie. Do -
dat ko wo kon su men ci chwa lą wie dzę i kom pe ten cje
per so ne lu. 

Ku rie rzy po now nie w dół

W ran kin gu branż w sto sun ku do po przed nie go
ro ku naj wię cej stra ci ła bran ża po czto wa i ku rier ska.
Co raz wię cej ku pu je my przez in ter net, ko rzy sta jąc
przy tym z usług po czty i ku rie rów, dla te go też wy -
ma ga nia w sto sun ku do firm z tej bran ży są wy so kie.
Nie ste ty, fir my spe cja li zu ją ce się w te go ty pu usłu -
gach sła bo ra dzą so bie z ja ko ścią ob słu gi swo ich klien -
tów. Wskaź nik bran ży oscy lu je wgra ni cach 69% i jest
o nie mal 8% niż szy od ogól no pol skie go wskaź ni ka
ja ko ści ob słu gi. 

Przy jem no ści za wsze wy so ko

Od kil ku lat w ba da niu Pol skie go Pro gra mu Ja -
kość Ob słu gi za ob ser wo wać moż na ten den cję do wy -
so kiej oce ny ja ko ści ob słu gi w bran żach zwią za nych
z roz ryw ką i przy jem no ścia mi. Naj wyż szy wskaź -
nik w ran kin gu wy pra co wa ły fir my z bran ży uro dy
i per fu me rii. W opi nii kon su men tów do brze ob słu -
że ni zo sta nie my rów nież w pla ców kach z bran ży tu -
ry stycz nej oraz zwią za nej z roz ryw ką i hob by. War -
to za u wa żyć, że pla su ją ca się zwy kle w środ ku staw -
ki bran ża edu ka cyj na w 2014 ro ku za no to wa ła wzrost
wskaź ni ka za do wo le nia klien tów o 10 pun któw pro -
cen to wych. 

Le piej w urzę dach

Po mi mo po wszech nie pa nu ją ce go na rze ka nia na
biu ro kra cję w pol skich urzę dach, ja kość ob słu gi
w tych miej scach zna czą co się pod nio sła. In sty tu cje
i urzę dy pań stwo we wpraw dzie nie prze kra cza ją śred -
nie go wskaź ni ka za do wo le nia klien tów/pe ten tów,
ale z ro ku na rok ich wskaź nik jest wyż szy. W sto -
sun ku do ro ku po przed nie go wzrósł o pra wie 5 pun -
któw pro cen to wych.

Pol ski Pro gram Ja kość Ob słu gi
zbie ra opi nie kon su men tów przez 365
dni za po śred nic twem por ta lu ja ko -
scob slu gi.pl oraz apli ka cji mo bil nej
Pre mia360. Pro gram co rocz nie pod -
su mo wu je od da wa ne gło sy, przy zna -
jąc naj przy jaź niej szym fir mom Gwia -
zdy Ja ko ści Ob słu gi. Te go rocz na edy -
cja trwa ła od 1.12 2013 do 30.11 2014,
wtym cza sie ze bra liś my 145 806 opinii
z całej Polski. 
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Klient oczekuje więcej
Dojrzewanie polskiego rynku, a wraz z nim rosnąca konkurencja wewnętrzna, wymagają od przedsiębiorców ciągłego poszukiwania 

rozwiązań budujących lojalność i przyciągających nowych klientów. Dobrym przykładem może być tu branża paliwowa,

w której przy zbliżonym poziomie cen dostosowanie oferty do zmieniających się preferencji klienta jest kluczem do rynkowego sukcesu. 

Pol scy kon su men ci sta ją się co raz bar dziej wy -
ma ga ją cy i świa do mi swo ich po trzeb, w de cy zjach
za ku po wych czę sto kie ru jąc się nie tyl ko ce ną, ale
też jej sto sun kiem do ja ko ści oraz usług do dat ko -
wych. W przy pad ku sta cji ben zy no wych ozna cza
to, że oprócz ce ny pa li wa bio rą pod uwa gę m.in.
moż li wość zro bie nia za ku pów czy zje dze nia smacz -
ne go, ciep łe go po sił ku. 

Ocze ki wa nia klien tów wo bec sta cji ja ko miej sca
prze zna czo ne go wy łącz nie do tan ko wa nia sa mo cho -
du prze szły już do hi sto rii. Wy ni ki ba dań prze pro -

wa dzo nych na zle ce nie PKN OR LEN w 2014 ro ku
po ka zu ją, że obec nie oprócz pa li wa do brej ja ko ści
88 proc. kon su men tów ocze ku je na sta cjach mi łej
i po moc nej ob słu gi, a 70 proc. sze ro kiej ofer ty usług
do dat ko wych. Wy ni ka z te go jas no, że atrak cyj ny
asor ty ment skle pów przy sta cyj nych i naj wyż szy stan -
dard ob słu gi sta ły się ko niecz no ścią, któ ra mo że za -
wa żyć na lo sie fir my.

O krok przed kon ku ren cją

Wy pra co wa ną przez la ta prze wa gą kon ku ren cyj -
ną PKN OR LEN w seg men cie de ta licz nym po zo sta -
je wie lo mi lio no wa ba za lo jal nych klien tów. I to właś -
nie zo rien to wa nie na klien ta jest jed nym z trzech klu -
czo wych fi la rów, na któ rych opar ta jest stra te gia roz -
wo ju sprze da ży de ta licz nej Kon cer nu. Po zo sta łe to
uno wo cześ nia nie sie ci sta cji pa liw oraz dal sza bu do -
wa sil nej mar ki. Bar dzo istot nym kie run kiem roz wo -
ju po zo sta je rów nież ciąg łe roz bu do wy wa nie ofer ty
po za pa li wo wej do stęp nej na sta cjach, któ ra od lat
zwię ksza swój udział w przy cho dach ca łe go seg men -
tu. Do brym przy kła dem te go kie run ku mo gą być
choć by nie zwy kle po pu lar ne mar ki Stop Ca fe i Stop
Ca fe Bi stro, na le żą ce do Kon cer nu. Już w 2008 ro -
ku fir ma zde cy do wa ła o po sze rze niu ofer ty o pun kty
ga stro no micz ne dzia ła ją ce przy sta cjach OR LEN.
Po mysł zo stał en tu zja stycz nie przy ję ty przez kon su -
men tów, cze go do wo dem jest sta le ros ną ca sieć Stop
Ca fe. Od po cząt ku 2009 ro ku sieć obiek tów ga stro -
no micz nych na sta cjach wzro sła trzy krot nie i skła da
się obec nie z 1253 pun któw. Mię dzy in ny mi to właś -
nie suk ces te go kon cep tu spra wił, że PKN OR LEN
zde cy do wał się na in ten syw ny roz wój no wych for -
ma tów sta cji ben zy no wych, ta kich jak in no wa cyj ny
na pol skim ryn ku Me e ting Po int Stop Ca fe, któ ry
mo że być miej scem spot kań biz ne so wych, gwa ran -
tu ją cym rów nież do stęp do sze ro kie go wach la rza
usług pre mium. Kon cern suk ce syw nie roz wi ja rów -
nież sta cje ty pu MOP (Miej sca Ob słu gi Po dróż nych)
i z 31 lo ka li za cja mi przy au to stra dach A1, A2, A4
oraz przy dro gach eks pre so wych jest li de rem te go
seg men tu ryn ku. 

Po dob ne me cha niz my za dzia ła ły w przy pad ku
ofer ty skle po wej. Ana li zy Kon cer nu po ka za ły, że
przy wy bo rze sta cji ben zy no wej oprócz wy so kiej ja -
ko ści pa li wa aż 61 proc. res pon den tów wska zu je na
do brze za o pa trzo ny sklep. Dla te go oprócz włas nej
sie ci przy sta cyj nej PKN OR LEN, wraz z fir ma mi
Eu ro cash i TE SCO, uru cho mił pro gram pi lo ta żo wy
te stu ją cy no wą kon cep cję skle pów ty pu con ve nien -
ce. Na wy bra nych sta cjach pa liw za czę ły już dzia łać
ma łe su per mar ke ty pod mar ką De li ka te sy Cen trum
oraz TE SCO Ex press, ofe ru ją ce roz sze rzo ny asor ty -
ment ar ty ku łów spo żyw czych, w tym sze ro ką ofer -
tę pro duk tów świe żych. Przy kła dem in no wa cyj ne -
go roz sze rza nia ofer ty jest rów nież do da wa nie no -

wych, nie o bec nych do tych czas na sta cjach ben zy no -
wych, usług. I tak od 2013 ro ku w ra mach pro gra mu
„Sta cja z Pa czką” na si klien ci mo gą nie tyl ko od bie -
rać, ale i na da wać prze sył ki 24 h na do bę przez 7 dni
w ty god niu. Obec nie usłu ga do stęp na jest w blisko
900 obiek tach zlo ka li zo wa nych w ca łej Pol sce, a ich
licz ba sta le roś nie.

Naj wię kszym ka pi ta łem są lu dzie

Jed nak na wet naj lep sza ofer ta po za pa li wo wa nie
spra wi, że klient chęt nie bę dzie wra cał na sta cję, je -
śli nie bę dzie czuł się na niej kom for to wo. Ze zre a -
li zo wa nych ba dań wy ni ka, że lo jal ność klien tów sta -
cji OR LEN w głów nej mie rze bu du ją bez poś red nie
do świad cze nia zwią za ne z ob słu gą Klien ta oraz wi -
ze ru nek sta cji. Dla te go prio ry te tem Kon cer nu od lat
po zo sta je przy go to wa nie pra cow ni ków do sto so wa -
nia naj wyż szych stan dar dów ob sług klien ta. Już od
2004 ro ku dzia ła „Aka de mia Or łów”, któ rej za da -
niem jest szko le nie wszyst kich pra cow ni ków sie ci

z za kre su kon tak tów z kon su men ta mi. W ra mach sy -
ste mo we go pod no sze nia stan dar dów ob słu gi w 2014
ro ku fir ma wpro wa dzi ła spe cjal ne go in struk to ra na
każ dą sta cję pa liw. Je go za da niem jest prze pro wa -
dze nie szko leń dla no wych pra cow ni ków i dba nie
o za cho wa nie naj wyż szych stan dar dów przez ca łą
za ło gę. Tyl ko w osta t nim kwar ta le 2014 ro ku zo sta -

ło prze szko lo nych po nad 1500 in struk to rów na sta -
cjach. Do dat ko wo, aby jesz cze le piej zro zu mieć po -
trze by klien tów sta cji, Kon cern ma w pla nach wdro -
że nie pro jek tu „Back to the Ba sic” skie ro wa ne go do
pra cow ni ków róż nych szczeb li. Uczest ni cy pro gra -
mu bę dą mie li oka zję je den dzień w ro ku prze pra co -
wać na sta cji i co naj cen niej sze, zdo być do świad cze -
nie w bez poś red nim kon tak cie z kon su men tem. To
prze cież czę sto właś nie oso ba, któ rą spo ty ka my na
sta cji – sprze daw ca – spra wia, że wy ra bia my so bie
zda nie o da nej mar ce. Dla te go PKN OR LEN od lat
in we stu je w ka pi tał ludz ki, a pod no sze nie stan dar -

dów ob słu gi i kom pe ten cji pra cow ni ków wpi sa ne
jest w kul tu rę kor po ra cyj ną Kon cer nu. 

Fir ma nie za po mi na o ujed no li ca niu stan dar dów
tak że w przy pad ku sta cji OR LEN pro wa dzo nych
przez nie za leż nych ope ra to rów. Roz wój sie ci opie ra
się prze cież tak że o ciąg łe po sze rza nie gro na par tne -
rów i za wie ra nie umów fran czy zo wych (DO FO).
W osta t nich pię ciu la tach PKN OR LEN co ro ku
udzie la li cen cji oko ło 20-30 no wym sta cjom. Obec -
nie na ryn ku fun kcjo nu je 439 sta cji fran czy zo wych,
z cze go 324 pod mar ką OR LEN i 115 pod mar ką Bli -
ska. Ros ną ca licz ba na szych par tne rów po ka zu je, że
współ pra ca z Kon cer nem przy no si wy mier ne ko rzy -
ści, po ma ga jąc w sku tecz nej ry wa li za cji z kon ku ren -
cją, za rów no ze sta cja mi na le żą cy mi do in nych mar -
ko wych ope ra to rów, jak i ze sta cja mi nie za leż ny mi.
Co naj waż niej sze, stra te gia współ pra cy na za sa dach

fran czy zy za kła da nie tyl ko ujed no li ce nie ofer ty i do -
stęp do wy so kiej ja ko ści pa liw, ale też bu do wa nie
jed no li te go wi ze run ku sta cji i utrzy my wa nie naj wyż -
szych stan dar dów ob słu gi. Do sko na le wie dzą o tym
za rów no na si par tne rzy, jak i klien ci sta cji fran czy -
zo wych.

Lo jal ność wy znacz ni kiem suk ce su

Po pu lar ne po wie dze nie mówi, że ła twiej jest przy -
cią gnąć klien ta, niż go po tem utrzy mać. 

PKN OR LEN mo że być tu sta wia ny za wzór,
po sia da jąc sze ro ką ba zę lo jal nych klien tów. Aby
pod nieść po ziom za do wo le nia klien tów, fir ma po -
sia da dwa pro gra my lo jal no ścio we FLO TA dla firm
oraz VI TAY dla klien tów in dy wi du al nych. Z te go
dru gie go ko rzy sta ak tyw nie bli sko 4 mi lio ny osób.
Dla te go Kon cern wy ko rzy stu je do brze roz poz na -
wal ny pro gram VI TAY rów nież do roz wo ju usług
w sek to rze e-com mer ce, w ra mach któ re go na wią -
zał współ pra cę z kil ku dzie się cio ma fir ma mi sprze -
da ją cy mi pro duk ty i usłu gi w in ter ne cie. Dzię ki te -
mu uczest ni cy pro gra mu uzy ska li do stęp do jesz -
cze szer szej pa le ty pro duk tów pro po no wa nych w ser -
wi sie vi tay.pl. Po nad to PKN OR LEN sta le ua trak -
cyj nia swo ją ofer tę, or ga ni zu jąc pro mo cje, ma ją ce
na ce lu bu do wa nie po zy tyw nych re la cji za rów no ze
sta ły mi, jak i no wy mi klien ta mi. W 2014 ro ku oso -
by ro bią ce za ku py na sta cjach pa liw OR LEN mog -
ły wziąć udział w wie lu ak cjach pro mo cyj nych, ta -
kich jak „Iko ny Pol skiej Mo to ry za cji”, w ra mach
któ rej klien ci sta cji ko lek cjo no wa li nu miz ma ty z wi -
ze run ka mi mo de li pol skich mo to cy kli. W fi na le
oso by bio rą ce udział w kon kur sie mia ły moż li wość
wy gra nia mo to cy kla WFM M 06, któ ry zo stał zbu -
do wa ny spe cjal nie na tę oka zję. Na le ży za zna czyć,
że ta kie po dej ście jest bar dzo do brze od bie ra ne przez
klien tów, z któ rych aż 73% wska zu je ak cje pro mo -
cyj ne ja ko waż ny czyn nik przy wy bo rze sta cji ben -
zy no wej. 

Sprze daż de ta licz na wi zy tów ką 
Kon cer nu

Otym, że klien ci do ce nia ją mar kę OR LEN, świad -
czą nie tyl ko de kla ro wa ne w ra mach ba dań kon su -
men ckich opi nie, ale rów nież na gro dy ta kie jak Gwia -
zda Ja ko ści Ob słu gi czy otrzy my wa ny nie zmien nie
od lat ty tuł Naj cen niej szej Pol skiej Mar ki. Klien ci
są co raz bar dziej za do wo le ni i zwią za ni z mar ką OR -
LEN. Po twier dza to m.in. wzrost wskaź ni ka po le ce -
nia mar ki (NPS) o 11 pkt w po rów na niu do 2013 ro -
ku. Uzy ska nie tak do brych wy ni ków nie by ło by jed -
nak moż li we bez wy sił ku wszyst kich pra cow ni ków
sta cji PKN OR LEN, dzię ki któ rym klien ci ma ją ocho -
tę na nie wra cać. 
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UNIKALNE DOŚWIADCZENIE ZAKUPOWE W SKLEPACH TCHIBO

KLIENT ŚWIADOMY, KLIENT OCENIAJĄCY

Tym, co nas wy róż nia, jest prze de wszyst kim wy -
jąt ko we do świad cze nie za ku po we opar te na wy so -
kich stan dar dach ob słu gi, ale tak że uni kalnym po łą -
cze niu pun ktu sprze da ży ka wy, ofer ty pro duk tów
użyt ko wych oraz ba ru ka wo we go. W od po wie dzi na
ocze ki wa nia kon su men tów każ de go ro ku ofe ru je my
oko ło dwóch ty się cy pro duk tów użyt ko wych. Co ty -
dzień za ska ku je my no wą, te ma tycz ną ko lek cją i ar -
ty ku ła mi z róż no rod nych ka te go rii, ta kich jak odzież,
ak ce so ria wnę trzar skie czy sprzęt elek tro nicz ny. Skle -
py Tchi bo two rzą uni kalną prze strzeń za rów no do
za ku pów, jak i od po czyn ku. 

Wy go da klien tów na szym prio ry te tem

Klien tom Tchi bo chce my prze de wszyst kim za -
pew nić jak naj wię kszą swo bo dę pod czas za ku pów,

dla te go na sza ofer ta jest do stęp na nie tyl ko w skle -
pach sta cjo nar nych, ale tak że wskle pie in ter ne to wym.
Sieć skle pów Tchi bo jest sy ste ma tycz nie roz wi ja na
– obec nie li czy pra wie 60. Dla wy go dy kon su men -
tów uru cho mi liś my tak że e-sklep Tchi bo.pl, czyn ny
24 go dzi ny na do bę, przez 7 dni w ty god niu, któ ry jest
obec nie jed nym z dzie się ciu naj wię kszych skle pów
in ter ne to wych w Pol sce. Sta wia my na wie lo ka na ło -
wość – wpro wa dza my co raz wię cej roz wią zań, dzię -
ki któ rym skle py sta cjo nar ne i sklep in ter ne to wy, dla
kom for tu klien ta, są jed nym świa tem Tchi bo. 

Pro mo cje i ra ba ty z Tchi bo Card

Pod ko niec 2014 r. uru cho mi liś my pro gram lo -
jal no ścio wy Tchi bo Card, któ ry spot kał się z ogrom -
nym za in te re so wa niem i za do wo le niem od bior ców.
Dzię ki Tchi bo Card każ de za ku py są pre mio wa ne
– po sia dacz kar ty otrzy mu je pun kty, tzw. „ziar na”
ka wy, któ re mo że do wol nie wy mie niać na atrak cyj -
ne pro duk ty, ra ba ty czy de dy ko wa ne pro mo cje. 

Po sia da cze eks pre su Tchi bo Ca fis si mo mo gą za -
pi sać się do Klu bu Ca fis si mo. Dla nich przy go to wa -
liś my de dy ko wa ną stro nę klub ca fis si mo.pl, na któ -
rej znaj dą spe cjal ne ofer ty na kap suł ki Tchi bo czy
pro mo cje na ak ce so ria. Nato miast klien tom od wie -
dza ją cym na sze skle py ofe ru je my ka wę i cia sto wdniu
ich uro dzin oraz 50% zniż ki na ten sam ze staw dla
oso by to wa rzy szą cej. 

Wy so ka ja kość ob słu gi

W tro sce o naj wyż szą ja kość ob słu gi dba my o to,
by na sze zes po ły two rzy li lu dzie z pa sją i cha ryz mą.
To właś nie oni ma ją co dzien ny kon takt z klien tem
i dzię ki swo je mu za an ga żo wa niu da ją im po czu cie
bez pie czeń stwa i uni kalne do świad cze nia za ku po -
we. Dla te go chce my im za pew nić za rów no moż li -
wość roz wo ju kom pe ten cji, jak rów nież do god ne wa -
run ki do czer pa nia sa tys fak cji z wy ko ny wa nej pra -
cy. In we stu je my w ich roz wój za wo do wy i stwa rza -
my moż li wo ści do awan so wa nia, przy jed no czes nym
roz wi ja niu ich in dy wi du al nych ta len tów. Wie my, że
pra cow ni cy ob da rze ni pa sją sta no wią si łę na szej fir -
my, dla te go dba my o ich roz wój i two rzy my wy jąt -
ko we śro do wi sko pra cy.

Od po wie dzial ność za śro do wi sko

Sta wia my na ciąg ły roz wój, dla te go oprócz we -
wnętrz ne go do sko na le nia stan dar dów pod da je my się
rów nież ze wnętrz nej, nie za leż nej we ry fi ka cji na -
szych pro ce sów. Przy kła do wo, skle py Tchi bo ja ko
pier wsze w Pol sce otrzy ma ły Cer ty fi kat Zie lo ny
Sklep. Jest to nie za leż ne po twier dze nie, że pla ców -
ki te dzia ła ją w spo sób przy jaz ny dla śro do wi ska na -
tu ral ne go i uwzględ nia ją za sa dy spo łecz nej od po -
wie dzial no ści. Sta le do sko na li my ofer tę w od po wie -
dzi na po trze by klien tów, kon sek wen tnie zwię ksza -

jąc udział tzw. zrów no wa żo nych pro duk tów. Wszyst -
kie ciep łe na po je ka wo we przy go to wu je my na ba zie
ka wy z cer ty fi ka tem FA IR TRA DE.

Dla cze go war to od wie dzić skle py
Tchi bo?

Za pach ka wy ziar ni stej do stęp nej w ofer cie skle -
pów Tchi bo, któ rą na ży cze nie klien ta mie li my zgod -
nie z je go pre fe ren cja mi, bo ga ta ofer ta ba ru ka wo -
we go, w któ rym do stęp ne są ka wy i na po je ka wo we,
cia sta, cia ste czka oraz prze ką ski, stre fa ka wiar nia -
na, prze strzeń do do ko na nia za ku pów z co ty god nio -
wych ko lek cji Tchi bo i prze de wszyst kim – wy so ka
ja kość ob słu gi, two rzą uni kalne po łą cze nie, któ re
ofe ru ją je dy nie na sze skle py. 

Dzięki głosom wielomilionowej społeczności sklepy Tchibo już po raz siódmy zostały uhonorowane prestiżowym tytułem Gwiazda Jakości Obsługi.
Świadczy to o dużym zaufaniu naszych klientów, z czego jesteśmy niezwykle dumni. 

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony w dniu 15 marca staje się dobrą okazją do zastanowienia się, jaki jest dzisiejszy klient. 
Czy przedsiębiorcom jest dziś łatwiej niż kiedyś odnieść sukces rynkowy i jaka jest w tym rola Konsumenta? 

Pierw szy Świa to wy Dzień Kon su men ta od był się
w 1983 ro ku (w rocz ni cę prze mó wie nia pre zy den ta
Joh na Ken ne dy’ego z ro ku 1962, któ re do ty czy ło
pro jek tu usta wy o ochro nie praw kon su men ta). Z ini -
cja ty wy J.F. Ken ne dy'ego w USA, zo sta ły za gwa ran -
to wa ne czte ry pod sta wo we pra wa kon su men ta czy -
li: pra wo do in for ma cji, pra wo do wy bo ru, pra wo do
bez pie czeń stwa, pra wo do re pre zen ta cji.

Pre zy dent USA po wie dział zna mien ne sło wa: 

Opi nie kon su men ckie 
co raz waż niej sze

W Pol sce Świa to wy Dzień Kon su men ta ob cho -
dzo ny jest ofi cjal nie od ro ku 2000, a o po zy tyw -
nych zmia nach w po dej ściu do klien tów mo że
świad czyć no wa usta wa o pra wach kon su men ta,
któ ra we szła w ży cie 25 grud nia 2014 ro ku. Usta -
wa ta wpro wa dza do pol skie go po rząd ku praw ne -
go prze pi sy Dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie -
go, dzię ki któ rej przed się bior com bę dzie ła twiej
dzia łać na ryn kach za gra nicz nych. Dzi siaj wy zwa -
niem, przed któ rym sta ją przed się bior stwa jest
utrzy ma nie się na glo bal nym ryn ku, któ ry odzwier -
cie dla no we po trze by kon su men ckie i wy ko rzy -
stu je naj no wo cześ niej sze tech no lo gie. W tym kon -
tek ście opi nie klien tów sta ją się ka te go rią, o któ -
rą trze ba cią gle dbać, a pra wa klien tów ka te go rią,
któ rą trze ba chro nić.

Cy ber klient wie wię cej

Pra wa kon su men ta są dziś pod sta wo wy mi pra -
wa mi w za kre sie praw oby wa te la. Świa do mość
włas nej ro li na ryn ku da je klien to wi po czu cie bez -
pie czeń stwa i włas nej war to ści. Współ czes ny klient
sto ją cy wo bec du że go wy bo ru pro duk tów i usług
dzię ki In ter ne to wi i mo bil nym tech no lo giom ma
co raz ła twiej szy do stęp do wie dzy o to wa rze i opi -
nii na je go te mat, za rów no tych po zy tyw nych i ne -
ga tyw nych, co po wo du je, że co raz le piej ra dzi so -
bie w wa run kach za le wu in for ma cji. Kon su men ci
na ca łym świe cie chcą być trak to wa ni w spo sób

uni kalny i sper so na li zo wa ny, ocze ku ją wy so kiej
ja ko ści pro duk tów oraz fa cho wej ob słu gi. Chcą też
mieć moż li wość wy po wia da nia swo ich opi nii oraz
opi su włas nych do świad czeń i od czuć oraz mieć
moż li wość wy wie ra nia wpły wu na osta teczny kształt
ofer ty. W wal ce o ak tyw ne go i świa do me go kon -
su men ta przed się bior cy mu szą dziś uwzględ nić ja -
ko wa ru nek ko niecz ny ba da nie opi nii klien tów
i trak to wa nie tej wie dzy ja ko swe go ro dza ju ka pi -
ta łu przed się bior stwa.

Po znaj ja kość ocze ki wa ną przez klien -
ta - zdo bę dziesz je go za u fa nie

Ja kie są kon sek wen cje dla przed się bior ców
wy ni ka ją ce z tak szyb ko ros ną cej świa do mo ści
klien tów? Otóż jed nym z naj i stot niej szych ele -
men tów w pro ce sie sprze da ży wie lu pro duk tów
oraz usług sta je się wzbu dze nie za u fa nia klien ta,
któ re jest klu czem uda nych trans ak cji. Z te go po -
wo du fir my zmu szo ne są in ten sy fi ko wać dzia ła -
nia zwią za ne z ba da niem sa tys fak cji klien tów, co
po win no pro wa dzić do zmniej sza nia dy stan su po -
mię dzy ja ko ścią ofe ro wa nych przez nich pro duk -
tów/usług, a ja ko ścią ocze ki wa ną przez klien ta.
Jed nak oce na nie po win na do ty czyć je dy nie sa -
mej ofer ty, ce ny czy asor ty men tu, ale rów nież wy -
glą du miej sca ob słu gi, or ga ni za cji cza su, a tak że
za cho wa nia per so ne lu i je go wie dzy i kom pe ten -
cji. Dla osta tecznej opi nii klien ta sta je się istot ne
lep sze zro zu mie nie przez pra cow ni ków isto ty
orien ta cji na klien ta, wy czu le nie pra cow ni ków na
spra wy klien tów.

Al bo znaj dzie my dro gę 
do na szych klien tów, 
al bo pój dą oni swo ją dro gą

We dług ba dań por ta lu ja koś ćob slu gi.pl na pol -
skich kon su men tach naj bar dziej po zy tyw ne wra -
że nie ro bi este ty ka wnętrz, w któ rych świad czo -
na jest ob słu ga, ale or ga ni za cja pra cy per so ne lu
jest oce nia na sto sun ko wo naj sła biej.

Obec nie przed się bior stwom dzia ła ją cym dłu go -
fa lo wo, po win no za le żeć nie na jed no ra zo wych, in -
trat nych trans ak cjach, ale na na wią za niu i utrzy ma -
niu dłu go trwa łej wię zi z klien ta mi i bu do wa niu lo -
jal no ści za do wo lo ne go klien ta. Jak słusz nie pod kre -
ślał W. E. De ming – gu ru za rzą dza nia ja ko ścią – „nie
na le ży przy wią zy wać się do swo je go wy ro bu, tyl ko
do swo je go klien ta”. 

Klien ci, in for mu ją cy o po zio mie swo jej sa tys fak -
cji z pro duk tu, ja ko ści ob słu gi po win ni zmu szać fir -
my do ucze nia się i nie u stan nej ak tyw no ści w kie -
run ku po dej mo wa nia dzia łań do sko na lą cych.

Jak wska zu ją ba da nia ja ko scob slu gi.pl w Pol sce
ob ser wu je się nie u stan ny wzrost za do wo le nia klien -
tów z ja ko ści ob słu gi. 

W 2012 ro ku wskaź nik ja ko ści ob słu gi wy no -
sił 61%, w ro ku 2013 – 75%, a w ro ku 2014 – 76,8%. 

Trend ten jest bar dzo op ty mi stycz ny i na le ża -
ło by są dzić, iż przed się bior cy na pol skim ryn ku
umie ją do ce niać opi nie i oce ny swo ich klien tów,
a tak że wzię li so bie do ser ca stwier dze nie: „al bo
znaj dzie my dro gę do na szych klien tów, al bo pój -
dą oni swo ją dro gą”.

dr Renata Brajer-Marczak, 
dr Anetta Pukas,

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

„Kon su men ci to, z de fi ni cji, my
wszy scy. Jest to naj wię ksza gru pa
eko no micz na, ma ją ca wpływ i rów -
no cześ nie pod da na wpły wom nie mal
każ dej pu blicz nej i pry wat nej de cy zji
eko no micz nej. Mi mo to, jest to je dy -
na waż na gru pa (...), któ rej opi nie są
rzad ko bra ne pod uwa gę.”



13 marca 2015 GWIAZDY JAKOŚCI OBSŁUGI

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku Dodatek przygotowany przez Polski Program Jakość Obsługi      I     www.jakoscobslugi.pl

Dodatek informacyjno-promocyjny
do Gazety Wyborczej



GWIAZDY JAKOŚCI OBSŁUGI 2015 13 marca 2015

Dodatek przygotowany przez Polski Program Jakość Obsługi      I     www.jakoscobslugi.pl Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

Dodatek informacyjno-promocyjny 
do Gazety Wyborczej

Serwis fabryczny BSH – serwis prosto z serca

nRe dak cja: Co ro zu mie Pan pod po ję ciem „ser -
wis pro sto z ser ca” w od nie sie niu do usług ser wi -
su fa brycz ne go pro du cen ta urzą dzeń AGD?

W.M.: Wy so kie stan dar dy ob słu gi to jed na zcech,
któ re naj le piej okre śla ją po ziom pro fe sjo na liz mu
Ser wi su Fa brycz ne go BSH. Jed nak aby stał on się
naj lep szym, po wi nien dać klien to wi „coś” wię cej.
Sta łe do sko na le nie, ob ser wo wa nie za cho wań oraz
po trzeb na szych klien tów poz wa la nam być jesz cze
bar dziej do stęp nym, jesz cze bar dziej być bli żej nich.
Spra wić, by na sze usłu gi by ły rze czy wi stą opie ką i tak
też by ły oce nia ne. Ja ko Ser wis je steś my opie ku nem,
a to wła ści wie pły nie pro sto z ser ca.

nRe dak cja: Wjaki sposób chcecie to zapewnić?

W.M.: W osta t nich la tach do ko na liś my wy raź -
nych zmian, za rów no w sfe rze tech no lo gicz nej, jak
i per so nal nej. Wdro że nie no wych roz wią zań in for -
ma tycz nych i te le in for ma tycz nych w za sad ni czym
stop niu uspraw ni ło ja kość pra cy na sze go zes po łu,
szcze gól nie w ob sza rze pla no wa nia wi zyt u klien -
tów, sprze da ży czę ści za mien nych i ak ce so riów oraz
lo gi sty ki. Ideę „ser wi su pro sto z ser ca” za czę liś my
re a li zo wać wspól nie z mar ką Bosch w po sta ci sze -
ro ko za kro jo ne go pro gra mu lo jal no ścio we go „my -
Bosch”, któ ry po le ga na kom plek so wej opie ce nad
klien tem, bu do wa niu iutrwa la niu sta łych re la cji znim.
Wy star czy, aby klien ci po sia da ją cy sprzęt mar ki
Bosch za re je stro wa li swo je urzą dze nie na stro nie in -
ter ne to wej mar ki i dzię ki te mu zy ska li moż li wość
sko rzy sta nia z licz nych be ne fi tów, ta kich jak np.: sta -
ły ra bat na ak ce so ria, przed łu żo na gwa ran cja na wy -
bra ne urzą dze nia czy bez płat na wy bra na usłu ga ser -
wi so wa. W skle pie on li ne mar ki Bosch do stęp ne są
rów nież czę ści za mien ne, środ ki do czysz cze nia i pie -
lę gna cji oraz cen ne wska zów ki i po ra dy do ty czą ce
pie lę gna cji urzą dzeń, a klien ci otrzy mu ją szyb ki do -
stęp do in struk cji ob słu gi i da nych tech nicz nych sprzę -
tów. Istot ną ro lę w tym pro gra mie od gry wa mo duł
ser wi so wy. 

n Re dak cja: Czy mo że Pan wy mie nić, ja kie
zmia ny za szły przez osta t ni rok?

W.M.: Osta t ni rok był dla nas cza sem wy tę żo -
nej pra cy z uwa gi na przy go to wa nia do ob słu gi ser -
wi so wej dla mar ki Ze lmer, znaj du ją cej się w por -
tfo lio BSH od kwiet nia 2014 r. Dla Ser wi su to ko -
lej na zmia na w ob sza rze stra te gicz nym, lo gi stycz -
nym i per so nal nym. Ma my świa do mość, że klien -
ci bę dą od nas wy ma ga li ob słu gi na naj wyż szym
po zio mie tak że i dla tej mar ki, dla te go też jest to
obec nie jed no z naj waż niej szych za dań, ja kie po -
wzię liś my.

Roz sze rzy liś my rów nież ob szar dzia ła nia Ser wi -
su Fa brycz ne go o no wy re gion – Rze szów. W naj -
bliż szym cza sie uru cha mia my tam sklep ser wi so wy.
Po za moż li wo ścią za ku pu ak ce so riów i czę ści za -
mien nych dla sprzę tów mar ki Ze lmer klien ci bę dą
mo gli za poz nać się z ofer tą tak że dla po zo sta łych
ma rek – Bosch, Sie mens i Gag ge nau.

nRe dak cja: A co kon kret nie zmie ni ło się?

W.M.: W ob sza rze lo gi sty ki czę ści za mien nych
pod wo i liś my zdol ność wy sył ko wą, a tak że wy dłu -
ży liś my moż li wość skła da nia za mó wień przez klien -
ta osta tecznego, Call Cen ter lub ser wi sy au to ry zo -
wa ne. Ko lej nym, waż nym ze stra te gicz ne go pun -
ktu wi dze nia kro kiem by ła in te gra cja pro ce sów wy -
mian gwa ran cyj nych po mię dzy dzia ła mi we wnątrz
fir my, co znacz nie skró ci ło czas re a li za cji do staw
urzą dzeń do klien tów in dy wi du al nych i par tne rów
han dlo wych. Efekt tych zmian bę dzie moż na ob -
ser wo wać już w nad cho dzą cych mie sią cach. Skró -
ce nie cza su na praw tzw. ma łe go AGD osią ga my
po przez ich cen tra li za cję w na szym war szta cie ser -
wi so wym w Ło dzi. Je go ce lem jest na pra wa sprzę -
tu w okre sie maksymalnie dwóch dni ro bo czych od
mo men tu otrzy ma nia zle ce nia. 

n Re dak cja: Po sia da cie Pań stwo włas ne Call
Cen ter, któ re pra cu je 24/7. Czy to jest po trzeb -
ne?

W.M.: Na szym zda niem tak, po nie waż obok za -
pew nie nia osią gal no ści te le fo nicz nej na si klien ci
dzię ki ist nie niu Call Cen ter zy sku ją pew ność sta łej
opie ki. Kon sul tan ci, ini cju jąc kon takt z klien tem,
nie tyl ko sto ją na stra ży naj wyż szych stan dar dów
ob słu gi, ale czę sto tak że za stę pu ją ko niecz ność wi -
zy ty w ser wi sie, ofe ru jąc po moc zdal nie. Po nad to
utrzy mu je my przez to sta ły kon takt z na byw ca mi
pro duk tów ma rek Bosch i Sie mens, co sta no wi dla
nas naj cen niej sze źró dło wie dzy o po trze bach na -
szych klien tów.

nRe dak cja: W ubieg łym ro ku uru cho mi li ście
sklep in ter ne to wy dla mar ki Bosch. Czy w tym ob -
sza rze ma cie do za o fe ro wa nia coś no we go?

W.M.: Oczy wi ście, wpro wa dzi liś my kil ka no -
wych fun kcjo nal no ści, któ rych za da niem jest umi -
le nie za ku pów na szym klien tom in dy wi du al nym, jak
np. okre so we bez płat ne do sta wy, za kup trzech pro -
duk tów w ce nie dwóch oraz pro mo cje i ko dy ra ba -
to we dla sta łych klien tów.

W mi nio nym ro ku, z oka zji Dnia Dziec ka, by liś -
my ini cja to rem wspar cia po do piecz nych To wa rzy -
stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach. Zde cy -
do wa liś my o prze ka za niu 30 proc. war to ści przy cho -
du net to, osią gnię te go w wy ni ku sprze da ży wy bra -
nych środ ków do czysz cze nia i pie lę gna cji na szych
urzą dzeń oraz ak ce so riów. Od kil ku lat wspie ra my
tak że wy po czy nek dzie ci z ubo gich ro dzin, któ ry or -
ga ni zu je Ra da Pań PCK. Pra gnie my, aby te go ty pu
ini cja ty wy już na sta łe wpi sa ły się w ka len darz dzia -
łań ser wi su. Chce my, aby na sza opie ka i po moc mia -
ła cha rak ter wie lo wy mia ro wy. Po przez an ga żo wa -
nie się w po nad prze cięt ne dzia ła nia z pun ktu wi dze -
nia tra dy cyj ne go Ser wi su na kre śla my je go no wy wy -
miar. Pra cow ni cy two rzą cy Ser wis Fa brycz ny BSH
są nie tyl ko am ba sa do ra mi na szych ma rek, ale prze -
de wszyst kim oso ba mi otwar ty mi na po trze by dru -
gie go czło wie ka, co sta no wi waż ne uzu peł nie nie co -
dzien nej pra cy z klien ta mi. Uwa żam to za szcze gól -
nie waż ne w dzi siej szych cza sach.

nRe dak cja: Czy wtym ro ku Ser wis BSH czymś
nas za sko czy?

W.M.: My ślę, że tak. Je steś my na eta pie przy go -
to wy wa nia pro jek tu, któ ry po wi nien po ka zać tak że
in ną stro nę Ser wi su. Nie mo gę jesz cze mó wić o szcze -
gó łach, ale bę dzie to coś, cze go jesz cze w Ser wi sie
nie by ło.

nRe dak cja: Co ozna cza dla Pa na siód me z rzę -
du wy róż nie nie od klien tów w Pol skim Pro gra mie
Ja ko ści Ob słu gi?

W.M.: Każ de wy róż nie nie, któ re otrzy mu je -
my od na szych klien tów, jest wy róż nie niem szcze -
gól nym. Po za ogrom ną ra do ścią z fak tu, że speł -
nia my naj wyż sze ich ocze ki wa nia, jest to rów nież
ogrom ny „za strzyk” po zy tyw nej ener gii i mo ty -
wa cji do kon ty nu a cji i do sko na le nia na szych dzia -
łań. Jak już wspo mi na łem, naj wyż sza ja kość istot -
nie wpi su je się w na szą stra te gię dzia ła nia, do ty -
czy to tak że na szej pro fe sjo nal nej ka dry, któ ra nie -
u sta ją co pod no si swo je umie jęt no ści kwa li fi ka cje
za rów no z za kre su mięk kich, jak i twar dych umie -
jęt no ści. 

Po dej ście pro ce so we do za rzą dza nia w ser wi sie,
a więc zgod nie z nor mą ISO, przy no si swo je efek ty.
Jed nak że bez oso bi ste go za an ga żo wa nia pra cow ni -
ków Ser wi su nie osią gnę li byś my tak do brych wy ni -
ków i za to pra gnę po dzię ko wać wszyst kim współ -
pra cow ni kom Ser wi su BSH oraz par tne rom ser wi -
so wym.

Wiktor Mikołajczyk – Dyrektor Pionu Serwisu w firmie
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

BSH Ha us geräte GmbH jest naj wię -
kszym pro du cen tem AGD w Eu ro pie
i trze cim w tym seg men cie na świe -
cie. BSH po sia da dziś 42 za kła dy pro -
duk cyj ne w 13 kra jach na świe cie,
w tym w Eu ro pie, Sta nach Zjed no czo -
nych, Ame ry ce Po łud nio wej i Azji.
W ra mach kon cer nu w 50 kra jach
świa ta dzia ła 70 spó łek-có rek, da jąc
za trud nie nie po nad 50 tys. pra cow ni -
kom. W por tfo lio BSH znaj du je się 
14 ma rek, wtym dwie wio dą ce Bosch
i Sie mens, a tak że Gag ge nau oraz
Ze lmer. 

BSH Sprzęt Gos po dar stwa Do mo -
we go za trud nia w Pol sce ok. 3,5 tys.
osób. W2013 ro ku fir ma prze ję ła spół -
kę Ze lmer, wio dą ce go pro du cen ta ma -
łe go AGD w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej. W swo ich trzech łódz -
kich fa bry kach pro du ku je pral ki, zmy -
war ki i su szar ki do ubrań, a w pod rze -
szow skiej Ro goź ni cy drob ny sprzęt
AGD. W 2014 ro ku spół ka osią gnę ła
przy cho dy w wy so ko ści 4,3 mld zło -
tych, no tu jąc nie mal 20-proc. wzrost
pro duk cji – z taśm zje cha ło po nad 
3,5 mln sztuk pro duk tów. 
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Obec na od za led wie trzech lat na pol skim ryn -
ku mar ka Ka ri po raz dru gi z rzę du zo sta ła wy -
róż nio na na gro dą  „Gwia zda Ja ko ści Ob słu gi ”
w ka te go rii skle py obuw ni cze, przy zna wa ną przez
Pol ski Pro gram Ja ko ści Ob słu gi. „To dla nas wy -
jąt ko we wy róż nie nie” – pod kre śla dy rek tor ge -
ne ral ny Ka ri Poland. „Na gro da przy zna na właś -
nie przez kon su men tów sta no wi ogrom ną war -
tość, zwłasz cza dla tak mło dej fir my, jak na sza”.

Na co sta wia mar ka i ja kie są jej ce le opo wia -
da dy rek tor ge ne ral ny Ka ri Poland Sła wo mir 
Świę to chow ski.

n To już dru ga na gro da z rzę du przy zna na
mar ce przez kon su men tów. Co stoi za tym suk -
ce sem?

Na sza mar ka ma dwie ce chy, któ re ce nią klien -
ci. Po pier wsze – wy so ka ja kość ob słu gi. Wtym miej -
scu chciał bym po dzię ko wać wszyst kim pra cow ni -
kom Ka ri, bo to dzię ki ich co dzien ne mu za an ga żo -
wa niu mo że my się cie szyć tym wy róż nie niem. Po
dru gie, atrak cyj na ofer ta odzwier cie dla ją ca świa to -
we tren dy i, co naj waż niej sze, przy stęp na ce no wo.
W każ dym se zo nie wpro wa dza my do sa lo nów po -
nad 1000 mo de li obu wia dam skie go, mę skie go idzie -

cię ce go – na wet naj bar dziej wy ma ga ją cy klient znaj -
dzie coś dla sie bie. 

n 1000 mo de li to na praw dę ogrom ny wy bór.
Co po za bo ga tą ofer tą wy róż nia Wa sze ko lek cje?

Ka ri to mar ka z mo do wym za cię ciem – in spi ra -
cje czer pie my ze świa to wych wy bie gów. Wie le klien -
tek do ce nia tak że fakt, że bu ty Ka ri są bar dzo wy -
god ne. Jed no cześ nie po szu ku je my in no wa cyj nych
roz wią zań. Obu wie z „Ac tion Le a ther” to no wość
w na szej ofer cie. Jest to ro dzaj two rzy wa eko lo gicz -
ne go o wła ści wo ściach skó ry na tu ral nej, bar dziej od -
por nego na za ry so wa nia, „od dy cha ją cego”. 

n Je ste ście Pań stwo na pol skim ryn ku sto sun -
ko wo mło dą mar ką. Jak Ka ri od naj du je się wśród
kon ku ren cji? 

Z jed nej stro ny to krót ki okres, z dru giej – wy star -
cza ją cy, by za ob ser wo wać spe cy fi kę ryn ku i pre fe -
ren cje klien tów. To, czym chce my się wy róż nić, to
ob słu ga na naj wyż szym po zio mie oraz sze ro ka, zróż -
ni co wa na ofer ta han dlo wa. W tym ro ku po raz dru -
gi otrzy ma liś my na gro dę „Gwia zda Ja ko ści Ob słu -
gi”, a na po cząt ku ka rie ry w Pol sce otrzy ma liś my
wy róż nie nie „La ur klien ta. Od kry cie ro ku 2013”.
Dzię ku je my za za u fa nie, ja kim nas da rzą klien ci, jed -

no cześ nie przyj mu jąc to ja ko wy zwa nie na przy -
szłość.

n Trzy na gro dy w trzy la ta to zna czą ce osią -
gnię cie. Ja ki czyn nik Pa na zda niem przy czy nił się
do suk ce su Ka ri?

Ka ri zo sta ło ciep ło przy ję te mię dzy in ny mi dla -
te go, że jest ak tyw ne w me diach spo łecz no ścio wych
i In ter ne cie. Na sza stro na zo sta ła za pro jek to wa na tak,
by ofer ta by ła przed sta wio na w przej rzy sty spo sób.
W skle pie in ter ne to wym, tak jak w sta cjo nar nym,
klien ci mo gą sko rzy stać z po mo cy kon sul tan ta. Co
waż ne, nie tyl ko pro wa dzi my sprze daż on li ne, ale
rów nież Ka ri Blog i pro fil na Fa ce bo o ku. To miej -
sca, w któ rych wraz z klien ta mi two rzy my spo łecz -
ność, in for mu je my o na szym asor ty men cie i atrak -
cyj nych kon kur sach. Z my ślą o na szych sta łych klien -
tach uru cho mi liś my pro gram lo jal no ścio wy Ka ri
Club. W ra mach klu bu sta łym klien tom re gu lar nie
ofe ru je my wy jąt ko we ofer ty, do stęp ne tyl ko klu bo -
wi czom.

Dzię ku ję ser decz nie za roz mo wę i jesz cze raz
gra tu lu ję na gro dy.

Cały wywiad jest dostępny na  profilu marki:
facebook.com/KariPoland

Sto wa rzy sze nie Kon su men tów Pol skich koń czy właś nie 20 lat i udzie li ło kon su men tom set ki ty się cy po rad praw nych. Na sze do świad cze nia jas no po ka zu ją, że oce nia jąc ob słu gę, kon -
su men ci bio rą pod uwa gę za cho wa nia przed się bior cy za rów no przed, jak i po za war ciu umo wy sprze da ży. Do bra ja kość ob słu gi jest zbio rem wie lu kry te riów, któ re ma ją wpływ na
osta teczną sa tys fak cję klien ta z do ko na ne go za ku pu. 

Że by re kla ma nie znie chę ca ła

Do ele men tów, o któ rych za po mi na się w oce -
nach ob słu gi kon su men ta, na le żą dzia ła nia pro mo -
cyj ne, w tym re kla my. Re kla ma mo że wpro wa dzać
w błąd, bu do wać nie re a li stycz ne ocze ki wa nia lub
pro mo wać wzor ce kon sum pcji sprzecz ne z in te re -
sem kon su men ta (np. że sło dy cze są zdro we i po żyw -
ne, tab let ki po mo gą na wszyst ko, a naj waż niej sza
jest ni ska ce na). Do brą ja ko ścią ob słu gi jest uczci wa
re kla ma z rze tel ną in for ma cją o pro duk cie lub usłu -
dze, nie rze tel na – znie chę ca do za ku pu.

Praw da lep sza od „zło tych gór”

Nie ucz ci we i nie zgod ne z pra wem prak ty ki sto so -
wa ne przez przed sta wi cie li han dlo wych, ta kie jak agre -
syw ne na ga by wa nie, po da wa nie nie praw dzi wych in for -
ma cji i skła da nie obiet nic bez po kry cia, spa mo wa nie
nie chcia ny mi ofer ta mi, bądź za ta ja nie istot nych wa run -
ków umo wy, są tak że wy ra zem ni skiej ja ko ści ob słu gi.

Do bra umo wa

Każ dy nasz za kup to wa ru lub usłu gi wią że się zza -
war ciem umo wy (ustnej lub pi sem nej). Dla te go przed
za war ciem umo wy, zwra ca my uwa gę nie tyl ko na pro -
fe sjo nal ne iuprzej me za cho wa nie sprze daw cy, ale tak -

że na wa run ki umo wy (rów ne trak to wa nie stron umo -
wy) i spo sób pre zen ta cji do ku men tów (czy tel ny ję -
zyk, wię ksza czcion ka). Umo wa sta no wi też ele ment
ko mu ni ka cji fir my zkon su men tem, gdy jest uczci wa,
jas na, jed noz nacz na, to ła twiej nam ją pod pi sać. Gdy -
by przed się bior cy chcie li po pra wić ja kość ob słu gi
w tym za kre sie, to po win ni po pra co wać nad ja ko ścią
swo ich umów i re gu la mi nów (w przy pad ku skle pów
in ter ne to wych). Jest to moż li we np. w pro wa dzo nych
przez Sto wa rzy sze nie pro gra mach cer ty fi ka cji Do bra
Umo wa i Do bry Re gu la min.

Uczci we po dej ście do re kla ma cji
Ja kość ob słu gi po za war ciu umo wy prze ja wia się

głów nie w spo so bie przyj mo wa nia i za ła twia nia na -
szych re kla ma cji. Złe prak ty ki zwią za ne z re kla ma -
cja mi to per so nel wy po sa żo ny tyl ko w „an ty kon su -
men cką” wie dzę, pod wa ża ją cy uczci wość kon su -
men ta (to na pew no nie na sza wi na), od wle ka ją cy
de cy zję (ma my 30 dni na roz pa trze nie), szu ka ją cy
pre tek stów do od rzu ce nia re kla ma cji (błę dy for mal -

ne). Do brą prak ty ką jest rze tel ne roz wią za nie prob -
le mu, z któ rym zgła sza się kon su ment.

Gdy umo wa jest jas na, pre cy zyj na i jed noz nacz -
na, a to war / usłu ga są do brej ja ko ści, nie ma my po -
trze by skła da nia re kla ma cji, a na sze za do wo le nie
mo że się prze ro dzić w za u fa nie do fir my. Za u fa nie
nato miast prze kła da się na de cy zje o ko lej nych za -
ku pach. Z pun ktu wi dze nia przed się bior cy po pro -
stu op ła ca się bu do wać wia ry god ność i osią gać mi -
strzow ską ja kość ob słu gi do cze go w imie niu pol -
skich kon su men tów go rą co za chę ca my!

Jed nym z naj wię kszych wy zwań ob słu gi Klien -
ta nie jest uzy ska nie je go za do wo le nia, ale zbu do -
wa nie lo jal no ści.

Nie ste ty na dal nie zwy kle rzad ko fir my zaj mu -
ją się mie rze niem i mo ni to ro wa niem te go dru gie -
go pa ra me tru. Z jed nej stro ny bar dzo cięż ko zna -
leźć dziś fir my han dlo we i usłu go we, któ re nie mo -
ni to ru ją sa tys fak cji i za do wo le nia Klien ta. Ba da nia
„smi le check”, „Cu sto mer Sa tis fac tion In dex” są na
po rząd ku dzien nym. Jed nak mie rze nie lo jal no ści
to zu peł nie in ny ele ment. Szcze gól nie je śli do cho -
dzi do te go mie rze nie lo jal no ści nie de kla ra tyw nej
(czy li, co Klient obie cu je), ale tej be ha wio ral nej
(czy li co fak tycz nie ro bi). A czy jest to trud ne? Nie
– wy star czy zro zu mieć ja kie za cho wa nia sto ją za
lo jal no ścią Klien ta. 

Pierw szym za cho wa niem lo jal nym jest po na -
wia nie za ku pów. Wy star czy za tem roz po cząć dzia -
ła nia ukie run ko wa ne na za pro sze nie Klien ta do po -

now nej trans ak cji. Osta t nio pro wa dzi łem pro jekt do -
rad czy dla sie ci klu bów fit ness. Prze ba da liś my klien -
tów za da jąc im jed no py ta nie: „Czy ma Pan / Pani
za pla no wa ne tre nin gi? – czy li czy wie Pan, kie dy na -
stęp nym ra zem pla nu je być Pan w klu bie?”. Jak się
nie trud no do my śleć, po nad 90% Klien tów klu bu mia -
ło za pla no wa ną ko lej ną wi zy tę. Za da liś my dru gie
py ta nie – tym ra zem pra cow ni kom re cep cji Klu bu
fit ness – czy wie dzą kie dy ich Klien ci pla nu ją być
unich po now nie? Wię kszość pra cow ni ków nie umia -
ła po dać te go ter mi nu. Ma ło te go twier dzi li, że nie
po win no ich to ob cho dzić. Wy star czy ło za tem wpro -
wa dzić stan dard jed ne go py ta nia: „Kie dy pla nu je Pan
swój ko lej ny tre ning?” i na ba zie te go py ta nia że gnać
Klien ta sło wa mi: „Za tem do zo ba cze nia w śro dę”.
Ten ma ły za bieg poz wo lił fir mie zwię kszyć po wra -
cal ność Klien tów. 

Dru gim wskaź ni kiem lo jal no ści jest ko rzy -
sta nie z róż nych pro duk tów i usług fir my. Klient

lo jal ny ku pu je nie tyl ko bu ty swo jej ulu bio nej fir -
my, ale rów nież pa ski, tor by, czy pro duk ty pie lę -
gna cyj ne. I tak jak cross-sell jest dość do brze roz -
wi nię ty w sek to rze re ta il, tak w bran ży usłu go wej
nie jest już tak ró żo wo. Weź my choć by ho te le. Co
jest głów nym za da niem sprze da żo wym re cep cji
w ho te lu? Sprze da nie re sta u ra cji. Po za mel do wa -
niu go ścia re cep cjo ni sta po wi nien po wie dzieć „Ser -
decz nie za pra sza my do na szej re sta u ra cji ho te lo -
wej. Spe cjal no ścią sze fa kuch ni jest …”. Jest to
szcze gól nie istot ne w ho te lach na sta wio nych na
Klien ta biz ne so we go, bo zmo rą re sta u ra cji jest to,
że Klient mel du je się w ho te lu po go dzi nie 18.00
– czy li po za ła twie niu swo ich spraw biz ne so wych,
a na stęp nie uda je się na ko la cję na mie ście. To tyl -
ko dwa z pię ciu mier ni ków lo jal no ści Klien ta. Jak
wi dać są bar dzo pro ste do we ry fi ka cji. War to za -
tem po świę cić tro chę za an ga żo wa nia nie tyl ko
w mie rze nie za do wo le nia, ale prze de wszyst kim
w lo jal ność Klien ta.

Sto wa rzy sze nie Kon su men tów Pol skich ra zem
z Fun da cją Kon su men tów udzie la obec nie bez -
płat nych po rad praw nych w ra mach fi nan so wa -
nej ze środ ków UO KiK In fo li nii Kon su men ckiej:
800 889 866. Aby spraw dzić gdzie zna leźć po -
moc w kon su men ckiej spra wie wy star czy po -
brać mi ni-prze wod nik na stro nie in ter ne to wej
po moc.kon su men ci.org.

SATYSFAKCJA KLIENTA 
KONTRA JEGO LOJALNOŚĆ



n Ilu klien tów ma Play?

Tra dy cyj nie już na po cząt ku każ de go ro ku, pod
ko niec lu te go, pod su mo wu je my na sze wy ni ki fi -
nan so we. Je steś my właś nie świe żo po ogła sza niu
re zul ta tów za rok 2014 i z du mą mo gę po wie dzieć,
że Play ma już po nad 12 mi lio nów klien tów. 

n Uda ło się to Wam osią gnąć w nad spo dzie -
wa nie krót kim cza sie i na tak kon ku ren cyj nym
ryn ku.

Owszem, to bez pre ce den so we osią gnię cie, nie
tyl ko na pol skim, ale też eu ro pej skim ryn ku.
W osiem lat zdo być aż ty lu klien tów. Zresz tą Play
od po cząt ku swe go ist nie nia wpro wa dzał roz wią -
za nia, któ re by ły re wo lu cyj ne i zmie nia ły ry nek,
wy zna cza jąc tym sa mym no we tren dy w bran ży.

Wy star czy wspom nieć choć by po pu lar ną do
dziś ofer tę przed pła co ną Play Fresh, któ ra spro wa -
dzi ła po ziom cen do obec nie pa nu ją cych, pro gram
„Te stuj Smar tfo na”, upo wszech nia ją cy ko rzy sta -
nie ze smar tfo nów, czy wresz cie ofer tę „FOR MU -
ŁA 4.0”, któ ra by ła pier wszą ofer tą bez li mi tów,
je śli cho dzi o licz bę mi nut i SMS-ów w abo na men -
cie. Te raz te wszyst kie roz wią za nia sta no wią pe -
wien stan dard i śmia ło mo że my po wie dzieć, że jest
to na sza za słu ga.

Pro szę pa mię tać, jak ła two jest te raz zmie nić
ope ra to ra te le ko mu ni ka cyj ne go. Tu taj też uwa ża -
my się za pio nie ra i orę dow ni ka idei wol no ści. Od
po cząt ku ist nie nia gło si liś my ha sło, że twój nu mer
na le ży do Cie bie, czy li mo żesz ła two i szyb ko zmie -
nić ope ra to ra, bez ko niecz no ści zmia ny nu me ru.

n Ale czy nie oba wia li ście się, że bę dzie to
broń obo siecz na, czy li klien ci mo gą ze chcieć
odejść tak że od Was.

Rze czy wi stość po ka za ła, że jest do kład nie od -
wrot nie. Od po nad 5 lat to właś nie Play jest li de -
rem tzw. ryn ku MNP, czy li licz by prze nie sio nych
nu me rów. Je steś my naj chęt niej wy bie ra nym ope -
ra to rem w Pol sce. 

n Czy klien ci te le ko mu ni ka cyj ni ma ją ja -
kieś spe cy ficz ne po trze by, ocze ki wa nia, wy ma -
ga nia?

Po pier wsze, usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne są usłu -
ga mi po wszech ny mi i moż na je na zwać usłu ga -
mi pier wszej po trze by. Każ dy z nas ma te le fon
ko mór ko wy i chce z nie go ko rzy stać bez ogra ni -
czeń i li mi tów, za rów no bio rąc pod uwa gę za sięg,
czy li do stęp ność usług, jak i kosz ty, czy li chce

roz ma wiać ze wszyst ki mi za moż li wie jak naj -
mniej szą kwo tę. 

Po dru gie, roś nie też świa do mość na szych klien -
tów. Do stęp do naj no wszych tech no lo gii, sprzę tu
i w koń cu też in for ma cji po wo du je, że bar dzo czę -
sto jest to klient świa do my i wy ma ga ją cy. 

n Cze go za tem wy ma ga ją klien ci? Nie moż -
li we, że tyl ko te go, że by dzwo nić i wy sy łać SMS-
y jak naj ta niej?

Oczy wi ście, że nie. Gdy by to by ło ta kie pro ste…
(śmiech). Wię ksza świa do mość i do stęp do in for -
ma cji spra wia ją, że klien ci sta ją się co raz bar dziej
kry tycz ni wzglę dem wszyst kich ope ra to rów. 

Nie wy star czy już po pro stu do star czać usług,
trze ba to ro bić na naj wyż szym po zio mie ja ko ści.
Na przy kład w przy pad ku po łą cze nia z in ter ne -
tem w krót kim cza sie stan dar dem sta ła się tech -
no lo gia LTE. 

n W związ ku z tym ro zu mie my, że ta ka sy -
tu a cja sta no wi du że wy zwa nie, je śli cho dzi o ob -
słu gę klien ta.

Owszem, jest to du że wy zwa nie, ale po raz ós -
my przy zna na nam Gwia zda Ja ko ści Ob słu gi jest
naj lep szym do wo dem na to, że zna le źliś my swo i -
stą re cep tę na suk ces.

n To zna czy?

My po sta wi liś my na wie lo ka na ło wą ko mu ni -
ka cję. Na si kon sul tan ci do stęp ni są nie tyl ko po -
przez tra dy cyj ne biu ro ob słu gi klien ta, ale rów nież
wspie ra ją in ne ka na ły kon tak tu. PLAY4U, czy li ta -
ka na sza gru pa do za dań spe cjal nych, wspie ra fo -
rum in ter ne to we Play i pro fi le fa ce bo o ko we Play
oraz Rzecz ni ka Mar ci na Grusz ki. 

Na si pra cow ni cy do stęp ni są tak że przez stro -
nę www.play.pl, a klien ci mo gą zgła szać swo je
spra wy rów nież przez apli ka cję Play24. 

Nie dzia ła my jed nak tyl ko re ak tyw nie, ale też
pro ak tyw nie, czy li wsłu chu je my się w głos klien -
tów i wręcz pro wo ku je my ich do dzie le nia się swo -
i mi po my sła mi i spo strze że nia mi.

n W ja ki spo sób?

W naj lep szy i naj prost szy z moż li wych, czy li
py ta my o ich zda nie i opi nie. Ro bi my to po przez
sze reg ba dań mar ke tin go wych, za rów no ilo ścio -
wych, jak i ja ko ścio wych. Od kil ku lat roz wi ja my
rów nież pro gram ba dań opar ty o me to do lo gię NPS,
pod czas któ re go we ry fi ko wa na jest skłon ność klien -
tów do po le ca nia Play.  Czy li na ile właś nie PLAY
po le ci li by ście Pań stwo swo jej ro dzi nie czy bli skim. 

Bez fał szy wej skrom no ści mo że my po wie dzieć,
że wy pa da my tu taj zde cy do wa nie naj le piej ze
wszyst kich ope ra to rów. Do dat ko wo za pra sza my
na szych klien tów do wspól ne go szu ka nia po my -
słów na no we roz wią za nia, za rów no je śli cho dzi
o ofer tę, jak i pro ce sy w fir mie.

n Czy ta kie po dej ście się spraw dza? Czy rze -
czy wi ście te po my sły są war to ścio we w pro wa -
dze niu biz ne su?

To bar dzo czę sto jest wręcz in spi ra cja do no wych
roz wią zań czy po my słów, któ re po tem mo gą uj rzeć
świat ło dzien ne w ofer tach, któ re zwy czaj nie do brze
się sprze da ją i na któ re cze ka  ry nek. 

Naj lep szym przy kła dem jest na sza, je dy na na
ryn ku, ofer ta gru po wa FOR MU ŁA RO DZI NA,
któ ra cie szy się du żą po pu lar no ścią. Ja ko je dy ny
ope ra tor wpi sa ni je steś my na li stę firm wspie ra ją -
cych kam pa nię pro ro dzin ną, któ rej na rzę dziem jest
wpro wa dzo na przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej – Kar ta Du żej Ro dzi ny. Ro dzi ny wie -
lo dziet ne po sia da ją ce Kar tę mo gą li czyć w Play na
kil ku dzie się cio pro cen to wy ra bat. Wa riant dla firm,
czy li FOR MU ŁA KOM FORT, jest tak że do ce nia -
ny i wy bie ra ny przez klien tów biz ne so wych, cze -
go do wo dem jest na gro da Zło ty Bell, któ rą przy -
znał nam Ma ga zyn Mo bi li ty Trends pod czas osta -
t nie go ran kin gu za rok 2014 w ka te go rii „Naj lep -
sza Ofer ta dla Biz ne su Ro ku 2014”. 

n To je śli cho dzi o la u ry i wy róż nie nia, a co
z re al nym biz ne sem, twar dy mi da ny mi?

Na wspom nia nym pod su mo wa niu ro ku 2014
za pre zen to wa liś my wzro sty na po zio mie ok. 20%

pod sta wo wych wskaź ni ków fi nan so wych oraz klien -
tów ofert abo na men to wych. Niech to bę dzie od po -
wie dzią na tak po sta wio ne py ta nie.

n Sko ro uda je się Wam w ta kim tem pie 
ros nąć i po zy ski wać co raz to no wych klien tów,
to co jest wy zwa niem na naj bliż szą przy szłość?

Ciąg łe utrzy ma nie ich sa tys fak cji i ra do ści z by -
cia klien tem Play. A pa trząc bar dziej przy ziem nie,
zwy czaj nie ob słu ga co raz wię kszej licz by osób ko -
rzy sta ją cych z usług Play. 

Wi dzi my, że na sza ba za klien tów roś nie szyb -
ciej niż licz ba spraw, z któ ry mi zgła sza ją się klien -
ci. Nie zmie nia to jed nak fak tu, iż ob szar ob słu gi
klien ta roz wi ja się w na szej fir mie naj szyb ciej. Po -
zy ski wa liś my i wciąż bę dzie my po zy ski wać no -
wych klien tów – ktoś mu si się ni mi do brze, po
PLAY-owe mu za o pie ko wać. 

Po nad to nie zmien nie chce my być in no wa to -
rem na ryn ku, na da wać trend zmia nom, któ re bę -
dą na nim wy stę po wać. Mam tu na my śli prze de
wszyst kim ob słu gę klien ta i do star cza ną w jej za -
kre sie ja kość.

W tym ob sza rze fun kcjo no wa nia ope ra to ra
prze strzeń do roz wo ju po zo sta je prak tycz nie
nie o gra ni czo na. Jak po wie dział na zy wa ny przez
nie któ rych gu ru ja ko ści Wil liam De ming: „ja -
kość to coś, co za do wa la, a na wet za chwy ca
klien tów”.

Pa trząc na wy ni ki na szej sprze da ży i ba dań kon -
su men ckich, wie my z ca łą pew no ścią, że na si klien -
ci są za do wo le ni. Te raz dą ży my do te go, że by by -
li za chwy ce ni.

n Cze go za tem mo że my spo dzie wać się po
PLAY w naj bliż szym cza sie?

Nie zdra dzę ta jem ni cy, je śli po wiem, że ko lej -
nych roz wią zań przy no szą cych klien tom wię cej
wol no ści i swo bo dy ko rzy sta nia z na szych usług.
Od po cząt ku swo je go ist nie nia PLAY roz wi jał się
i roz wi jał ry nek, na któ rym dzia ła.

Nie za mie rza my scho dzić z tej dro gi. No a za
rok moż na się spo dzie wać, że do sta nie my Gwia -
zdę Ja ko ści Ob słu gi po raz 9. z rzę du. 
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PLAY – WSZYSTKO KRĘCI SIĘ 
WOKÓŁ KLIENTA



n Vi vus.pl jest li de rem in ter ne to wych firm
po ży czko wych w Pol sce. Ja kie kry te ria de cy du ją
o tym, że klien ci wy bie ra ją Wa szą ofer tę?

Klien ci do ce nia ją ja kość oraz za ska ku ją cą szyb -
kość z ja ką re a gu je my na ich po trze by i do star cza -
my go tów kę na kon to. De cy du ją się na Vi vu sa tak -
że, dla te go, że ma my pro ste za sa dy i mi ni mum for -
mal no ści. Wszyst kim ży czę, że by umo wy, któ re
pod pi su ją ich klien ci, by ły tak pro ste jak na sza.
Po za tym waż na jest ano ni mo wość. Nie mu szą tłu -
ma czyć się ze swo ich wy dat ków. Po ży cza jąc kil -
ka set zło tych od zna jo me go, czy ro dzi ny wy pa da
wy tłu ma czyć, na co chce my po ży czyć. W przy -
pad ku po ży czki on li ne klien ci ma ją ten kom fort,
że ni ko mu nie mu szą skła dać wy jaś nień. To im się
po do ba i to ce nią. Szyb ko po ży cza ją, a gdy ma ją
środ ki fi nan so we, spła ca ją na leż ność i po zby wa ją
się zo bo wią za nia. 

n Mó wi Pani o za ska ku ją cej szyb ko ści. Ile
cza su zaj mu je uzy ska nie po ży czki w Vi vu sie? 

Wię kszość po ży czek udzie la my w cią gu dzie -
się ciu mi nut. W tym cza sie we ry fi ku je my toż sa -
mość i hi sto rię kre dy to wą oso by wnio sku ją cej.
Od stro ny klien ta wy glą da to tak, że wy sy ła in ter -
ne to wy wnio sek i za nim zdą ży za pa rzyć her ba tę,
ma pie nią dze na kon cie. Brzmi pro sto?

W prak ty ce jest jesz cze pro ściej. Ale pa mię -
taj my, że ofer ta po ży czko wa nie za wsze tak wy -

glą da ła. Jesz cze do nie daw na oso ba po trze bu ją -
ca do dat ko wej go tów ki mia ła do wy bo ru peł ną
pro ce du rę ban ko wą, z licz ny mi do ku men ta mi i za -
świad cze nia mi al bo wi zy tę do mo krąż cy – przy -
no sił go tów kę i umo wę, któ rą ma ło kto czy tał.
Bez zbęd nej skrom no ści mo gę po wie dzieć, że
wpro wa dzi liś my re wo lu cję na tym ryn ku.

n Czym ofer ta Vi vu sa wy róż nia się na tle in -
nych firm po ży czko wych w Pol sce? 

By liś my pier wszą fir mą, któ ra by ła w sta nie do -
star czać tak szyb ko go tów kę na pol skim ryn ku. Ma -
my naj wyż szą na ryn ku kwo tę pier wszej dar mo wej
po ży czki. Dzi siaj moż na po ży czyć w Vi vu sie 1600 zł
i od dać po mie sią cu, nie pła cąc za to ani zło tów ki.
Je steś my już li de rem ryn ku po ży czek on li ne w Pol -
sce, dla te go wy cho dzi my z sie ci. Na sze po ży czki są
już do stęp ne w kio skach i skle pach. To dzię ki kon -
tak tom zklien ta mi świet nie zna my ich po trze by i two -
rzy my ofer tę, któ rej klien ci ufa ją i z któ rej chcą ko -
rzy stać.

n Jak in ter net wpły nął on na ocze ki wa nia
klien tów w sto sun ku do ryn ku fi nan so we go? 

Prze de wszyst kim dzię ki in ter ne to wi wszyst ko
jest ła twiej do stęp ne. Klien ci przy zwy cza i li się to te -
go iocze ku ją, że wszyst ko do sta ną wkwa drans. Przed
erą Vi vu sa na ryn ku fi nan so wym nie by ło to ta kie
pro ste.

Dru gi kie ru nek zmian to ocze ki wa nie pro duk tów
pro stych i zro zu mia łych – jak naj mniej do ku men -
tów i jak naj krót sza umo wa. Pa mię tam klien ta, któ -
ry dzwo nił do nas kil ku krot nie iupew niał się, że otrzy -
ma po ży czkę w kil ka mi nut. Oka za ło się, że właś nie
koń czy się auk cja w In ter ne cie, któ rą chce wy grać.
To tyl ko przy kład, ale z pew no ścią In ter net wy śru -
bo wał wy ma ga nia co do do stęp no ści pro duk tu i szyb -
ko ści ob słu gi klien ta. 

n Kim jest oso ba po ży cza ją ca pie nią dze 
w Vi vu sie?
Są to głów nie lu dzie mło dzi, otwar ci na no we

tech no lo gie i in no wa cje, lu bią cy wy go dę. Pa trząc
bar dziej szcze gó ło wo, na pod sta wie na szych osta t -
nich ba dań mo że my te oso by po dzie lić na kil ka grup,
któ re róż nią się ze wzglę du na mo ty wy po ży cza nia,
po dej ście do fi nan sów i styl ży cia. Część klien tów to
łow cy oka zji, któ rzy nie chcą od kła dać po ja wia ją -
cych się moż li wo ści na póź niej, ale wy ko rzy sty wać
je od ra zu. Oso by te, na co dzień ma ją do brą sy tu a -

cję fi nan so wą. Po ży cza ją pie nią dze na ta kie rze czy
jak ga dże ty elek tro nicz ne, sprzęt spor to wy czy wy -
cie czki last mi nu te.

n Dla cze go przy cho dzą do Vi vu sa? Fir ma po -
ży czko wa ko ja rzy się ra czej zpo ży cza niem do pier -
wsze go.

Tak by ło jesz cze pięć lat te mu. Wte dy po dział był
jas ny – do brzy klien ci szli do ban ków, a ta cy, któ rym
ban ki od mó wi ły szli do firm po ży czko wych. In ter -
net wszyst ko zmie nił. Brzmi to ba nal nie, ale w przy -
pad ku bran ży fi nan so wej jest bar dzo praw dzi we. Już
trzy i pół mi lio na Po la ków ko rzy sta z ban ko wo ści na
te le fo nie. Gru pa ta roś nie w tem pie 30 proc. rocz nie.
Pod ą ża nie za ty mi zmia na mi to wiel kie wy zwa nie
dla do staw ców usług fi nan so wych. My pły nie my na
tej fa li. Przy cią ga my klien tów mi ni mal ny mi for mal -
no ścia mi, pro stą umo wą  i szyb ką de cy zją po ży czko -
wą. Nie bez zna cze nia jest też to, że opi nie w sie ci
na nasz te mat są bar dzo do bre. Fra za „vi vus opi nie”
jest jed ną z czę ściej wy szu ki wa nych, nas to cie szy.
Bar dzo dba my o za do wo le nie klien tów i dla te go już
dru gi rok z rzę du je steś my w gro nie la u re a tów Gwia -
zdy Ja ko ści Ob słu gi.

n Kto jesz cze po ży cza w sie ci? Bo nie wie rzę,
że tyl ko mło dzi i roz ryw ko wi. 

Mło dzi tak, bo śred ni wiek na szych klien tów to 29
lat, roz ryw ko wi nie ko niecz nie. Du żą gru pę na szych
klien tów sta no wią oso by „w po trze bie”. To klien ci,
któ rym zda rzył się wię kszy nie za po wie dzia ny wy da -
tek. Ty po wy przy kład – awa ria sa mo cho du. Każ dy, kto
był w ta kiej sy tu a cji, wie ile prob le mów po ja wia się
wzwiąz ku zunie ru cho mie niem au ta. Je że li więc ma -
ją do wy bo ru cze kać zna pra wą do wy pła ty al bo po ży -
czyć w Vi vu sie, to de cy zja jest bar dzo pro sta. Pro wi -
zja, ja ką unas za pła cą, to rów no war tość trzech prze ja -
zdów tak sów ką.

n Du ża zmia na ocze ki wań klien tów w cią gu
kil ku lat

Ta zmia na to efekt wej ścia firm in ter ne to wych. Ma -
my jas ne wa run ki, umo wa do stęp na jest na stro nie www.
We dług da nych BIK wię kszość na szych klien tów to oso -
by, któ re rów nie do brze móg łby otrzy mać po ży czkę
w ban ku. A jed nak z ja kie goś po wo du przy cho dzą do
nas. Lu dzie po lu bi li po ży czki on-li ne, za szyb kość uzy -
ska nia pie nię dzy, wy go dę i mi ni mum for mal no ści. Ci,
któ rzy raz zniej sko rzy sta li, do strze gli za le ty iwra ca ją,
gdy po trze bu ją do dat ko wej go tów ki. Tak jak idą do ban -
ku po kre dyt hi po tecz ny, do nas przy cho dzą po nie wiel -
ką, jed no ra zo wą po ży czkę.

n Rze czy wi ście tak to dzia ła – raz do ban ku,
raz do fir my?

Do kład nie. Fir my po ży czko we nie są kon ku -
ren cją ban ków, ale uzu peł nia ją ich ofer tę. Jak po -
ka zu ją na sze ba da nia, część klien tów ko rzy sta ją -
cych z na szych usług to oso by, któ re jed no cześ -
nie w ban ku ma ją kre dyt na sa mo chód, czy miesz -
ka nie.

Do nas przy cho dzą, gdy chcą po ży czyć na in -
ne, mniej kosz tow ne ce le, po nie waż ma my szyb -
ką po ży czkę, spła ca ną w jed nej ra cie. Szyb ko ros -
ną ca licz ba na szych klien tów po twier dza, że lu -
dzie wi dzą i ro zu mie ją ten po dział.
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Vivus Finance

Dzię ki in ter ne to wi wszyst ko jest ła twiej do stęp ne.  Jesz cze do nie daw na oso ba po trze bu ją ca do dat ko wej go tów ki mia ła do wy bo ru peł ną pro ce du rę ban ko wą,

z licz ny mi do ku men ta mi i za świad cze nia mi al bo wi zy tę do mo krąż cy – przy no sił go tów kę i umo wę, któ rą ma ło kto czy tał.

ZANIM KLIENT ZDĄŻY 
ZAPARZYĆ HERBATĘ

Ewa Wernerowicz
Dyrektor ds. operacyjnych

Vivus Finance

„Klien ci przy zwy cza i li się do 
te go i ocze ku ją, że wszyst ko 
do sta ną w kwa drans. Przed erą
Vi vu sa na ryn ku fi nan so wym nie
by ło to ta kie pro ste”

Jakość obsługi klienta jest kluczowa
przy wyborze firmy pożyczkowej?

„Jestem bardzo zadowolona z Waszej
Firmy. Pożyczkę otrzymałam w 15 min. Bez
zbędnych formalności. Będę polecać Was
znajomym i sama nadal  w potrzebie będę
korzystać z waszych usług.”

„Jestem Państwa klientką od ponad roku.
Dostałam dokładnie to co obiecaliście –
szybko i skutecznie udzielacie wsparcia i bez
zbędnych pytań, sprawnie i miło. Ważne, że
odbieracie telefony bez zbędnej zwłoki, czego
nie da się powiedzieć o różnych innych
firmach.”

- autentyczne opinie Klientów firmy VIVUS
pozostawione na stronie www

NASI KLIENCI 
WCIĄŻ SIĘ ZMIENIAJĄ
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WITTCHEN - Dziękujemy za zaufanie

War to ści Mar ki

Mi sją fir my jest twór cze i ele gan ckie bu do wa -
nie mar ki WIT TCHEN przez lu dzi i dla lu dzi, co
prze ja wia się w in dy wi du al nym po dej ściu do każ -
de go Klien ta. Ma ją oni moż li wość ko rzy sta nia z war -
to ścio wych ku po nów ra ba to wych oraz wy jąt ko we -
go sy ste mu lo jal no ścio we go – dzię ki tym war to -
ściom do da nym, stwo rzo nym spe cjal nie z my ślą
o Klien tach, ofer ta mar ki sta je się jesz cze bar dziej
atrak cyj na.

Ofer ta in ter ne to wa

W 2006 ro ku swo ją dzia łal ność roz po czął Sklep
In ter ne to wy WIT TCHEN. Po cząt ko wo był tyl ko
do dat kiem do roz wi nię tej już sie ci sa lo nów sta cjo -
nar nych. Szyb ko jed nak oka za ło się, że Klien ci chęt -
nie ko rzy sta ją z te go ty pu roz wią za nia i dziś e-sklep
jest bar dzo waż ną ścież ką sprze da żo wą mar ki. WIT -
TCHEN na każ dym kro ku dba o sa tys fak cję swo -
ich Klien tów – każ de go z nich trak tu jąc in dy wi du -
al nie, co odzwier cie dla się w wy so kich oce nach
i pre sti żo wych na gro dach przy zna wa nych przez kon -
su men tów. 

Naj wyż sza ja kość wy ko na nia

Hi sto ria mar ki WIT TCHEN roz po czę ła się od
sprze da ży ga lan te rii skó rza nej i na te go ty pu pro duk -
tach opie ra ją się ko lek cje ba zo we mar ki, ta kie jak:
Da Vin ci, Ita ly czy Ari zo na. Cha rak te ry zu ją się one
po nad cza so wą kla sy ką, pre cy zją wy koń cze nia oraz
ele gan cją zam knię tą w naj drob niej szych szcze gó -
łach. Dzię ki sze ro kie mu asor ty men to wi Klien ci ma -

ją moż li wość in dy wi du al ne go kom ple to wa nia tych
ko lek cji.

Wszyst kie pro duk ty z bo ga tej ofer ty mar ki
WIT TCHEN cha rak te ry zu ją się naj wyż szą ja ko -
ścią wy ko na nia. Por tfo lio obej mu je to reb ki z luk -
su so wej li nii Ele gan ce two rzo ne z naj wyż szej ja -
ko ści skór, to reb ki i do dat ki z wy jąt ko wej li nii
Yo ung ro bio ne ze skó ry łą czo nej z in ny mi ma te -
ria ła mi, kom for to wą i szy kow ną odzież za pew -
nia ją cą wy jąt ko wą este ty kę i pe łen kom fort użyt -

ko wa nia, de li kat ne sza le i apasz ki, szy kow ne czap -
ki, rę ka wi czki, obu wie biz ne so we i w sty lu ca su -
al, a tak że ko lek cje nie za wod nych ba ga ży i fun -
kcjo nal nych pa ra so li. W sprze da ży znaj du ją się
rów nież wo dy per fu mo wa ne, któ rych wy jąt ko we
za pa chy do sko na le od da ją cha rak ter mar ki WIT -
TCHEN. Ko lek cje se zo no we są odzwier cie dle -
niem naj no wszych tren dów w świa to wej mo dzie,
za wsze odzna cza ją się uni katowym wzor nic twem
i ory gi nal ną ko lo ry sty ką.

Do ce nie ni przez klien tów

Dzia łal ność WIT TCHEN za o wo co wa ła wie lo -
ma na gro da mi przy zna ny mi w pre sti żo wych kon -
kur sach, wśród któ rych zna laz ła się mię dzy in ny mi
dwu krot nie Gwia zda Ja ko ści Ob słu gi – w2014 i2015
ro ku. Wy róż nie nie to co ro ku otrzy mu ją fir my, któ -
re w opi niach kon su men tów wy ka zu ją naj wyż szą
dba łość o ob słu gę Klien ta oraz zy ska ły ich po zy tyw -
ne re ko men da cje. O przy zna niu tej wy jąt ko wej na -
gro dy de cy du ją gło sy naj wię kszej w Pol sce spo łecz -
no ści kon su men tów, ko rzy sta ją cej z por ta lu ja ko -
scob slu gi.pl oraz apli ka cji mo bil nej. Znak Gwia zdy
Ja ko ści Ob słu gi roz poz na je i ce ni 10 mln Po la ków.

Zdo by te wy róż nie nia jesz cze bar dziej mo ty wu -
ją WIT TCHEN do dal sze go dzia ła nia. Fir ma jest tak -
że za an ga żo wa na w dzia łal ność fi lan tro pij ną. Wspie -
ra ak cję Ró żo wa Wstąż ka The Estée La u der Com pa -
nies w kam pa nii na rzecz wal ki z ra kiem pier si. Od
1997 ro ku wspo ma ga fi nan so wo To wa rzy stwo Opie -
ki nad Ociem nia ły mi, Za kład dla Nie wi do mych wLa -
skach – po przez za kup kom pu te rów i opro gra mo wa -
nia dla nie wi do mych, apa ra tów słu cho wych, słow ni -
ków dla osób nie do wi dzą cych, wy po sa że nia do in -
ter na tu, fi nan so wa nie re mon tów itp. Pra cow ni cy fir -
my rów nież włą cza ją się w po moc, or ga ni zu jąc Dni
Wo lon ta riu sza, pod czas któ rych pro wa dzą pra ce po -
rząd ko we na te re nie Za kła du. Pod kre śle niem za an -
ga żo wa nia spo łecz ne go fir my jest rów nież wpro wa -
dze nie na met kach i opa ko wa niach pro duk tów WIT -
TCHEN pis ma Bra il le’a.

www.sklep.wit tchen.com

Sel gros Cash&Car ry wie lo krot nie był na gra dza -
ny za swój wy jąt ko wy sto su nek do klien tów, zdo by -
wa jąc mię dzy in ny mi trzy krot nie wy róż nie nie Gwia -
zda Ja ko ści Ob słu gi oraz pięć ra zy Zło ty La ur Klien -
ta w ka te go rii sie ci hur tow ni han dlo wych. 

- Bar dzo dzię ku je my na szym klien tom za przy -
zna nie ty tu łu Gwia zda Ja ko ści Ob słu gi 2015. To
właś nie klien ci w gło so wa niu in ter ne to wym do ce ni -
li na sze wie lo let nie wy sił ki na rzecz wy so kiej ja ko -
ści ob słu gi w hur tow niach Sel gros – mó wi Ce za ry
Fur ma no wicz, dy rek tor ds. mar ke tin gu Sel gros
Cash&Car ry.

Li czy się ob słu ga

Klien ci Sel gros pod kre śla ją, że fir ma jest bar dzo
przy jaz na przed się bior com, a otwar ci i ser decz ni pra -
cow ni cy za wsze chęt nie słu żą po mo cą. Sel gros zaj -
mu je się klien ta mi w trak cie za ku pów w ha li, jak i po -
za nią. 

- Pod czas za ku pów na szym klien tom po ma ga ją
do sko na le wy szko le ni pra cow ni cy dys po nu ją cy du -
żą wie dzą na te mat ofe ro wa nych pro duk tów. Sta ra -

my się tak że, by wna szej ofer cie znaj do wa ły się wszyst -
kie no wo ści ryn ko we i pre mie ry tar go we. Do dat ko -
wo w ce lu uroz ma i ce nia za ku pów we wszyst kich ha -
lach or ga ni zu je my pre zen ta cje pro duk tów oraz sta -
łe de gu sta cje na sto i skach pro mo cyj nych – mó wi Ce -
za ry Fur ma no wicz. 

Przed sta wi cie le fir my od wie dza ją klien tów rów -
nież w miej scach pro wa dze nia przez nich biz ne su
– re stau racjach, ho te lach, skle pach i mniej szych hur -
tow niach. W cza sie tych spot kań przed sta wia ją naj -
no wszą ofer tę Sel gros oraz po zna ją ocze ki wa nia
klien tów.

Waż ny jest kom fort

Ce lem fir my jest za pew nie nie klien tom jak naj -
wyż sze go kom for tu za ku pów, mię dzy in ny mi dla -
te go Sel gros suk ce syw nie mo der ni zu je swo je hur -
tow nie. 

Szyb ką re ak cję na po trze by klien tów uła twia sy -
stem za rzą dza nia to wa rem, dzię ki któ re mu po trzeb -
ny pro dukt moż na bły ska wicz nie od na leźć i do star -
czyć z ma ga zy nu do ko szy ka klien ta. Cen tral ny sy -
stem kom pu te ro wy gwa ran tu je rów nież zgod ność

ety kiet ce no wych na re ga łach z ty mi znaj du ją cy mi
się w ka sach. Z ko lei przej rzy ste uło że nie pro duk -
tów spra wia, że klient ma za wsze moż li wość swo -
bod ne go po rów na nia i wy bo ru to wa ru, a znaj du ją -
ce się w ofer cie pro mo cyj nej ar ty ku ły wy róż nio ne
są na re ga łach za po mo cą do dat ko wych ozna czeń.

Sel gros Cash&Car ry ofe ru je tak że do dat ko wy
ser wis do pro duk tów skie ro wa nych do bran ży Ho -
Re Ca, klien ci mo gą m.in. li czyć na bez płat ny do wóz
na te re nie Pol ski za ku pio ne go to wa ru w od po wied -
nich wa run kach chłod ni czych do włas nych lo ka li
oraz ko rzy stać ze spe cjal nie przy go to wy wa nej dla
nich ofer ty asor ty men to wej.

Bo ga ty asor ty ment

Klien tów od lat przy cią ga do Sel gros sze ro ki wy -
bór wy so kiej ja ko ści to wa rów w ko rzyst nych ce nach.
Sprze da wa ne w hur tow niach Sel gros owo ce, wa rzy -
wa, pie czy wo, pro duk ty mlecz ne, mię so oraz ry by
i owo ce mo rza wy róż nia ja kość i świe żość. Każ da
hur tow nia po sia da je den z naj szer szych asor ty men -
tów na ryn ku, po czą wszy od ar ty ku łów spo żyw czych
po prze my sło we, che mię gos po dar czą czy odzież.

W po szcze gól nych hur tow niach bo ga ta ofer ta uzu -
peł nia na jest o pro duk ty po cho dzą ce od do staw ców
re gio nal nych, np. lo kal nych pro du cen tów wy ro bów
mlecz nych czy mięs nych. 

Zgod nie z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w Pol sce
oraz w Unii Eu ro pej skiej fir ma Sel gros po sia da wdro -
żo ny sy stem HACCP, za pew nia ją cy naj wyż szą ja -
kość i świe żość to wa rów, da jąc moż li wość peł nej
kon tro li nad pro duk tem, za czy na jąc od pro duk cji,
a koń cząc na mo men cie sprze da ży.

Pro gra my bo nu so wo-ra ba to we

Sel gros Cash&Car ry ofe ru je bar dzo roz wi nię ty
sy stem pro gra mów bo nu so wo-ra ba to wych, dzię ki
któ re mu klien ci mo gą zy skać na wet 5-pro cen to wy
ra bat na za ku py. In nym przy kła dem jest „Pro gram -
pre mia”, za po mo cą któ re go uczest ni cy, ku pu jąc
okre ślo ne to wa ry, wy mie nia ją ze bra ne pun kty na na -
gro dy. Naj no wszym dziec kiem Sel gros jest wpro -
wa dzo ny w ubieg łym ro ku Pro gram Sel gros Par tner,
bę dą cy pa kie tem atrak cyj nych ra ba tów i spe cjal nych
wa run ków za ku po wych na to wa ry i usłu gi par tne rów
fir my Sel gros w Pol sce. 

Naj wię kszą gru pę klien tów sta no wią wła ści cie -
le skle pów de ta licz nych, re sta u ra to rzy i ho te la rze.
Jed nak ofer ta fir my skie ro wa na jest też do wszyst -
kich pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal ność gos po -
dar czą, dla te go w Sel gros za o pa tru ją się tak że sto -
łów ki, do my opie ki spo łecz nej, szko ły, biu ra etc. 

– Po sia da my wie lo let nie do świad cze nie na ryn -
ku Cash&Car ry w Niem czech i w Pol sce, któ re poz -
wa la za pew niać na szym klien tom naj lep szą ja kość
to wa rów i ob słu gi. Po cząt ko wo za mie rza liś my otwo -
rzyć tyl ko pięć obiek tów. Dziś wia do mo, że do ce -
lo wo bę dzie ich dwa dzie ścia – mó wi Ce za ry Fur -
ma no wicz, dy rek tor ds. mar ke tin gu Sel gros
Cash&Car ry.

Hurtownie Selgros Cash&Carry od lat słyną z pełnego życzliwości i profesjonalizmu w stosunku do swoich klientów. 

Firma przywiązuje dużą wagę do zapewniania kupującym komfortu podczas robienia zakupów,

opiekując się nimi w trakcie pobytu w halach, jak i w miejscach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. 

WIT TCHEN to fir ma ro dzin na, za ło żo na w 1990 ro ku przez Ję drze ja Wit tche na, któ ry wraz z żo ną Mo ni ką za rzą dza nią do dziś. Obec nie WIT TCHEN jest li de rem 

na ryn ku eks klu zyw nych pro duk tów skó rza nych oraz jed ną z naj bar dziej roz poz na wal nych pol skich ma rek, zna ną i ce nio ną rów nież za gra ni cą. W swo jej ofer cie po sia da

sze ro ką ga mę luk su so wych pro duk tów ga lan te ryj nych oraz odzie ży skó rza nej, któ rą cha rak te ry zu je ele gan cki styl oraz naj wyż sza ja kość.



Słu chaj my na szych Klien tów
Dla Shell naj wię kszą war to ścią jest człowiek.

Wszyst ko, co ro bi my w na szym biz ne sie sprze da żo -
wym, ro bi my dla na szych Klien tów. Ale że by tak się
sta ło, mu si my wie dzieć, ja kie są ich po trze by. Jak to
osią gnąć? Po przez słu cha nie na szych Klien tów. Awła -
ści wie nie tyl ko słu cha nie, ale w pier wszej ko lej no -
ści py ta nie. I to nie tyl ko raz na ja kiś czas. Ja ko sprze -
daw cy po win niś my być w sta łym dia lo gu z na szy mi
Klien ta mi. Naj lep szym spo so bem jest oczy wi ście
kon takt bez poś red ni. In for ma cja uzy ska na pod czas
roz mo wy po win na być wy ko rzy sty wa na w dal szych
dzia ła niach. Do dat ko wo no wo czes ne tech no lo gie

poz wa la ją na do sto so wa nie for mu ły, w ja kiej Klient
mo że po dzie lić się z na mi opi nią o spo so bie pro wa -
dze nia przez nas biz ne su. Dla przy kła du, w Shell
świet nie spraw dza się „Głos Klien ta”, czy li spe cjal -
nie przy go to wa na plat for ma on li ne, któ ra poz wa la
Klien tom oce niać wi zy ty na na szych sta cjach oraz
zwró cić uwa gę za rów no na ele men ty, któ re war to
wy róż nić, jak i te, nad któ ry mi po win niś my pra co -
wać. Do stęp do „Gło su Klien ta” ma ją nie tyl ko pra -
cow ni cy sta cji, ale rów nież me ne dże ro wie sprze da -
ży, któ rzy w opar ciu o in for ma cję od Klien tów wpro -
wa dza ją co raz to lep sze prak ty ki do na szej pra cy. 

Ofer ta speł nia ją ca ocze ki wa nia

Ob ser wu jąc tren dy, nie spo sób nie za u wa żyć, że
od daw na przy jeż dża my na sta cję nie tyl ko po to, aby
za tan ko wać. Na sze sta cje pa liw to miej sca pach ną -
ce świe żą ka wą, w któ rych za ła twi my wie le róż nych
spraw – zje my śnia da nie, zro bi my za ku py spo żyw -
cze czy też od bie rze my pa czkę. Shell mo że po szczy -
cić się zróż ni co wa ną ofer tą po za pa li wo wą. Śnia da -
nie na sta cji – pro szę bar dzo. Już na 33 sta cjach w ca -
łej Pol sce na si Klien ci mo gą sko rzy stać z ofer ty 
De li2Go i war to wie dzieć, że w ra mach tej ofer ty po -
ja wi ły się no we pro duk ty śnia da nio we: chru pią ce to -
sty i cro is san ty „na sło no” w kil ku sma kach. Ofer ta
De li2Go skie ro wa na jest do osób po szu ku ją cych pro -
duk tów świe żych i ja ko ścio wych, do star cza nych na
bie żą co. Cie szy nas rów nież fakt, że ser wu je my ka -
wę CO STA o ja ko ści do stęp nej do tych czas wy łącz -
nie w ka wiar niach. Eks pre sy za in sta lo wa liś my na
145 sta cjach. 

Zda je my so bie spra wę, że na wy bór sta cji wpły -
wa bar dzo wie le czyn ni ków, dla te go nie u stan nie po -
szu ku je my roz wią zań pod no szą cych stan dard na -
szych usług. Sta ra my się, aby na sta cjach Shell znaj -
do wa ło się wszyst ko, cze go kie row ca po trze bu je
w dro dze. 

Do dat ko wo na wy bra nych sta cjach moż na ode -
brać za mó wio ną prze sył kę. Pa czko ma ty 24/7 umoż -
li wia ją od biór pa czek o do god nej dla adre sa ta po rze,
24 go dzi ny na do bę przez 7 dni w ty god niu.

Naj wyż sza ja kość pro duk tów i usług

W tro sce o Klien ta dba my o to, aby na sza ofer ta
by ła naj lep sza ja ko ścio wo, a na sze sta cje i ich oto -
cze nie by ły przy jaz ne. W ten spo sób oka zu je my na -
szym Klien tom sza cu nek i do brą atmo s fe rę do współ -
pra cy. Waż ne jest, aby sprzęt, z któ re go ko rzy sta ją
Klien ci, był za wsze spraw ny i czy sty, a pół ki za peł -
nio ne to wa ra mi. Chcąc po zo sta wić do bre wra że nie
wśród Klien tów od wie dza ją cych na sze sta cje, du żą
wa gę przy wią zu je my do każ de go szcze gó łu. 

Nie zwy kle istot ną ro lę od gry wa za pew nie nie
Klien tom po czu cia bez pie czeń stwa. Dla wszyst kich
pra cow ni ków Shell jest to prio ry tet. Dba jąc o wy so -
kie stan dar dy, przy wią zu je my wa gę do prze strze ga -
nia od po wied nich pro ce dur bez pie czeń stwa okre ślo -
nych w na szej po li ty ce BHP w za kre sie zdro wia, bez -
pie czeń stwa i śro do wi ska. Wy ra ża się to po przez am -
bit ne ce le, któ re sta wia my so bie za rów no na szczeb -
lu glo bal nym, jak i lo kal nym. Od kil ku lat re a li zu je -
my pro gram „Cel Ze ro”, któ ry za kła da, że je steś my
w sta nie fun kcjo no wać bez wy pad ków.

Umie jęt ne słu cha nie po ma ga przy go to wy wać
pro duk ty od po wia da ją ce po trze bom Klien tów i jed -
no cześ nie wno szą ce zmia nę ja ko ścio wą do ich ży -
cia. W 1998 ro ku Shell, ja ko pier wsza fir ma ener ge -
tycz na na świe cie, wpro wa dził se rię pa liw szla chet -
nych – po ma ga ją cych zwię kszać osią gi sil ni ków sa -
mo cho do wych, za czym pod ą ży ły in ne fir my w bran -
ży. Obec nie na szym Klien tom ofe ru je my do sko na -
łej ja ko ści pa li wa, ta kie jak Shell V-Po wer Ni tro+
Ra cing, Shell V-Po wer Ni tro+, Shell V-Po wer Ni -
tro+ Die sel, Shell Fu el Sa ve, Shell Fu el Sa ve Die sel,
Shell Au to Gas. 

Tech no lo gia wy zna cza ją ca tren dy

Wpro wa dzo ne w 2013 ro ku pa li wa Shell V-Po -
wer Ni tro+ i V-Po wer Ni tro+ Die sel sta no wią naj no -
wszą ge ne ra cję pa liw pre mium i są efek tem po nad
stu lat do świad cze nia w za kre sie opra co wy wa nia in -
no wa cyj nych roz wią zań. Na ca łym świe cie nad roz -
wo jem tech no lo gii Shell pra cu je ok. 120 na u kow ców
i spe cja li stów. 

Ofe ru je my nie tyl ko do sko na łej ja ko ści pa li wa,
ale tak że ole je Shell He lix dla sa mo cho dów oso bo -
wych, ole je Shell Ri mu la dla sa mo cho dów cię ża ro -
wych i ole je Shell Ad van ce dla mo to cy kli. Fir ma
Shell od po nad 40 lat udo sko na la tech no lo gię poz -

wa la ją cą na zmia nę sta nu sku pie nia ga zu ziem ne go
w ciecz. Efek tem tych prac jest in no wa cyj na Tech -
no lo gia Shell Pu re Plus za sto so wa na w no wej ge ne -
ra cji ole jów sil ni ko wych Shell He lix. 

Sil ny i zgra ny zes pół

Nie ma do bre go biz ne su bez sil ne go i zgra ne go
zes po łu. To właś nie pra cow ni cy, któ rzy na co dzień
trosz czą się o Klien tów, są na szą wi zy tów ką. To oni
sto ją na pier wszej li nii i naj sil niej odzia łu ją na Klien -
tów, re a li zu jąc na sze ce le i po ka zu ją na sze war to ści.
To ich Klien ci po win ni po lu bić i im za u fać. Dla te go
każ da fir ma po win na w sta ran ny spo sób bu do wać
swój zes pół i dbać o roz wój swo ich pra cow ni ków.
War to tu zwró cić uwa gę na zna cze nie tzw. umie jęt -
no ści mięk kich, cech cha rak te ru i uspo so bie nia. Nie -
zwy kle waż ne jest, aby życz li wość w sto sun ku do
Klien ta by ła szcze ra, bo tyl ko to bu du je za u fa nie,
któ re pro cen tu je lo jal no ścią. 

War to rów nież, aby fir ma dba ła o two rze nie do -
brych wa run ków pra cy dla swo ich pra cow ni ków. Za -
do wo lo ny pra cow nik to pra cow nik do brze wy ko nu -
ją cy swo ją pra cę, a w efek cie za do wo lo ny Klient. 

Ucie czka do przo du, 
ła ma nie sta tu su quo

Waż nym ele men tem suk ce su jest rów nież in no -
wa cyj ność, za rów no na szych pro duk tów, te go, w ja -
ki spo sób pa trzy my na świat, jak i me tod, przy po -
mo cy któ rych sta wia my czo ła wy zwa niom. W Shell
na szym biz ne sem jest ener gia. W szyb ko zmie nia -
ją cym się świe cie jed nym z klu czo wych wy zwań jest
po szu ki wa nie no wych roz wią zań ener ge tycz nych,
któ re poz wo lą nam na utrzy ma nie obec ne go po zio -
mu ży cia przy moż li wie jak naj mniej szym wpły wie
na śro do wi sko na tu ral ne. 

Wy ma ga to nie u stan nej pra cy nad tech no lo gia -
mi, któ ry mi już w tym mo men cie dys po nu je my, ale
rów nież tzw. ucie czki do przo du, czy li nie przer wa -
ne go po szu ki wa nia no wych roz wią zań, któ re poz -
wa la ły by prze ła my wać sta tus quo. Ro bi my to we
współ pra cy z na szy mi Klien ta mi, par tne ra mi biz ne -
so wy mi i z sek to rem pu blicz nym. Ra zem chce my
wy pra co wy wać roz wią za nia, któ re po mo gą do star -
czyć mniej emi syj ne i bar dziej efek tyw ne spo so by
pro duk cji i wy ko rzy sta nia ener gii. 

Dla przy kła du, wpro wa dzo na w ze szłym ro ku na
ry nek in no wa cyj na Tech no lo gia Pu re Plus to re wo -
lu cyj na me to da wy twa rza nia ole jów sil ni ko wych,
wy ko rzy stu ją ca opa ten to wa ny przez Shell pro ces
prze kształ ca nia ga zu ziem ne go w kry sta licz nie czy -
stą ba zę ole jo wą. Ba za ole jo wa, wy twa rza na zwy kle
z ro py na fto wej, to głów ny kom po nent ole ju sil ni ko -
we go, ma ją cy bez poś red ni wpływ na je go ja kość. Co
wię cej, olej pro du ko wa ny z ga zu jest znacz nie mniej
emi syj ny. To je den ze spo so bów, w ja ki sta ra my się
re a li zo wać nasz po stu lat o zrów no wa żo nej ener gii. 

Spój ność i rze tel ność 

Wszyst kie ele men ty, któ re wska za łem wcześ niej,
bę dą jed nak tra ci ły na zna cze niu, je śli nie za cho wa -
my spój no ści na szej ofer ty i wy so kie go stan dar du
ob słu gi na wszyst kich na szych sta cjach. Dla Klien -
ta bo wiem waż na jest pew ność, że ile kroć za wi ta na
sta cję czy od wie dzi sklep, za wsze znaj dzie tak sa mo
do bre pro duk ty, wy so kiej ja ko ści usłu gi oraz życz -

li wy i pro fe sjo nal ny per so nel, do bre wy po sa że nie
i przy jaz ną atmo s fe rę. 

Fir my z za się giem glo bal nym ma ją rów nież moż -
li wość wpro wa dza nia naj wyż szych stan dar dów w ca -
łej swo jej sie ci tak, aby uła twić Klien to wi za ku py.
Dla przy kła du, w Shell ta kim roz wią za niem jest kar -
ta eu roS hell skie ro wa na do na szych par tne rów flo -
to wych. Kar ta ta nie tyl ko poz wa la na do ko ny wa nie
płat no ści na na szych sta cjach pa liw w ca łej Pol sce,
Eu ro pie i na świe cie oraz wy sta wia nie zbior czej fak -
tu ry za wszyst kie trans ak cje, ale przy po mo cy tej kar -
ty moż na tak że do ko ny wać op łat dro go wych, co wzna -
czą cy spo sób uła twia na szym Klien tom flo to wym
pro wa dze nie ich biz ne sów. Po dob nie jak w in nych
ob sza rach Shell dba o po zy cję li de ra, za pew nia jąc
Klien tom biz ne so wym naj no wsze roz wią za nia, któ -
re są in dy wi du al nie do pa so wa ne do po trzeb. Co wię -
cej, Shell ofe ru je roz wią za nia dla firm każ dej wiel -
ko ści – po czą wszy od naj mniej szych, a skoń czy wszy
na mię dzy na ro do wych kor po ra cjach.

Suk ces w biz ne sie sprze da żo wym de ter mi no wa ny jest przez wie le czyn ni ków, jed nak w efek cie koń co wym to przy wią za nie Klien ta do mar ki świad czy o suk ce sie. 

W Shell dą ży my do za pew nie nia naj lep szej ja ko ścio wo ofer ty pro duk tów, sta le opra co wu jąc no we tech no lo gie. 

Nie za po mi na my jed nak, że to pro fe sjo na lizm i ja kość ob słu gi Klien tów oraz speł nie nie ich ocze ki wań od gry wa ją klu czo wą ro lę. 
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Jak osiągnąć sukces w branży sprzedażowej? 

O Shell Polska

Shell Polska Sp. z o.o. działa
w Polsce od 1992. Działalność firmy
obejmuje biznes Retail – sieć stacji
i sklepów Shell, łącznie ponad 400
obiektów w całym kraju, oferujących
pełną gamę usług – od sprzedaży paliwa
przez myjnie po punkty gastronomiczne,
karty paliwowe euroShell, środki
smarne dla samochodów osobowych,
ciężarowych i motocykli, a także
program lojalnościowy – Shell
ClubSmart. Z początkiem 2013 roku
biznes Shell Aviation wkroczył na
rozwijający się wPolsce rynek lotniczy.
Od 2013 roku Shell Energy Europe Ltd.
działa jako jeden z pierwszych
podmiotów zagranicznych na rynku
hurtowego obrotu gazem.

W Zabierzowie koło Krakowa 
od 2006 roku działa Shell Business
Operations, który pomaga prowadzić
globalne operacje Shell i jest jednym
z największych centrów operacji 
dla biznesu działających w Polsce.

Paweł Odrzywołek,
Dyrektor Działu Stacji Paliw,

Shell Polska
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Czy lepiej jest patrzeć lewym czy prawym okiem?

Mirosław Bartoń, 
Założyciel i Prezes 

Zarządu VSC

Justyna Zając 
SecretClient®

Dagmara Drozd
Programylojalnosciowe.pl

n Ja kie wnio ski pły ną z ra por tu VIII edy cji
Pol skie go Pro gra mu Ja kość Ob słu gi?

Wy ni ki na sze go ra por tu są op ty mi stycz ne. Ros -
ną ca kon ku ren cja oraz roz wój sprze da ży in ter ne to -
wej skła nia ją sprze daw ców do zwra ca nia wię kszej
uwa gi na po trze by klien ta. Tra dy cyj ne fir my na rze -
ka ją na zja wi sko „sho wro o min gu”, po le ga ją ce na
tym, że klien ci co raz czę ściej oglą da ją to war w skle -
pie, ale za ku pu do ko nu ją w in ter ne cie. To kosz mar
dla sprze daw ców, ale za ra zem szan sa na po pra wę
stan dar dów ob słu gi dla nas wszyst kich. Po przez do -
radz two oraz usłu gi po sprze da żo we sprze daw cy mo -
gą jed no cześ nie utrzy mać klien tów i atrak cyj ność
tra dy cyj nych skle pów. In nej dro gi nie ma, po nie waż
sa mą ce ną trud no wy grać z in ter ne tem, w któ rym nie
ma kosz tów czyn szu, eks po zy cji, ochro ny itp.

n Dla cze go zde cy do wa li ście się łą czyć ba da -
nia ja ko ści ob słu gi z lo jal no ścią klien tów?

Po nie waż nie ma praw dzi wej lo jal no ści bez sa -
tys fak cji – mu szą iść w pa rze. Je dy nie na chwi lę moż -
na utrzy mać klien tów ra ba ta mi i bo nu sa mi, lecz praw -
dzi we przy wią za nie do fir my mu si wy ni kać z rze -
czy wi stej sa tys fak cji. Dla te go ba da nia ja ko ści ob -
słu gi sta ły się klu czo wym ele men tem mar ke tin gu re -
la cji firm, dla któ rych pra cu je my. Gru pa VSC za pew -
nia im uni kalną ofer tę, łą cząc usłu gi z za kre su mo -
ty wa cji i lo jal no ści z Sec ret Client® oraz ba da nia mi

sa tys fak cji. Dzię ki te mu na si klien ci otrzy mu ją le -
piej opra co wa ne za sa dy i sku tecz niej szą ko mu ni ka -
cję pro gra mów lo jal no ścio wych. Po ma ga my rów -
nież wy ko rzy sty wać au dy ty Sec ret Client® w pro gra -
mach mo ty wa cyj nych i sy ste mach wy na gro dzeń per -
so ne lu. 

n Co jest lep sze, za trud nie nie przez fir mę ta -
jem ni czych klien tów, czy ana li za opi nii zwy kłych
kon su men tów?

To tak, jak by za py tać, czy le piej jest pa trzeć le -
wym czy pra wym okiem? Na szczę ście moż na po łą -
czyć te dwie me to dy i – co waż ne – po dob nie jak
w przy pad ku oczu uzu peł nia ją się na wza jem. Dla te -
go na szym klien tom umoż li wia my łą cze nie ba dań
my ste ry shop ping z ana li zą opi nii praw dzi wych kon -
su men tów. War to pa mię tać, że Ta jem ni czy Klient
ba da sprze daw ców pod ką tem re a li za cji fir mo wych
stan dar dów ob słu gi oraz poz wa la iden ty fi ko wać od -
stęp stwa od nich. Nato miast praw dzi wi klien ci oce -
nia ją ob słu gę pod ką tem włas nych ocze ki wań. Je dy -
nie ze sta wia jąc te dwie per spek ty wy, fir ma zy ska
wła ści wy ob raz. Na przy kład mo że do wie dzieć się,
wja kim za kre sie przy ję te stan dar dy wy ma ga ją zmian.

n Jak dzia ła plat for ma ja ko scob slu gi.pl? 

Ba da my na niej opi nie praw dzi wych kon su men -
tów na te mat 44 tys. firm z 200 branż. Re zul ta tem

jest uni kalna ba za wie dzy na te mat kon ku ren cji oraz
po trzeb klien tów. Na si klien ci otrzy mu ją od nas ana -
li zę ilo ścio wą i ja ko ścio wą, po ma ga my im w bu do -
wa niu prze wag i stra te gii na ko lej ne la ta.

n Jak te dzia ła nia prze kła da ją się na wy ni ki
Wa szych Klien tów?

Pra cu je my dla naj wię kszych ma rek i wi dzi my,
jak roś nie ich udział w ryn ku oraz sprze daż, jed nak
z uwa gi na kla u zu le po uf no ści nie mo gę mó wić
o szcze gó łach. Naj lep szym do wo dem na sku tecz -
ność tych dzia łań jest fakt, że na si klien ci nie mu szą
trak to wać ba dań Sec ret Client® oraz pro gra mów lo -
jal no ścio wych w ka te go riach kosz tów. Te dzia ła nia
szyb ko się zwra ca ją i sa me na sie bie za ra bia ją.

Mię dzy na ro do wy Dzień Kon su men ta to zna -
ko mi ta oka zja, że by przy jrzeć się ja ko ści ob -
słu gi klien tów z per spek ty wy za rów no ich sa -
mych, jak i firm, z usług któ rych ko rzy sta ją.
Gru pa VSC pod mar ką Sec ret Client® od 17 lat
pro wa dzi ba da nia Ta jem ni cze go Klien ta. Swo -
i mi dzia ła nia mi umoż li wia każ de mu wpły nię -
cie na ja kość ob słu gi w swo jej oko li cy.

n Jak wy glą da pra ca Ta jem ni cze go 
Klien ta?

Oso ba bio rą ca udział w ba da niu wcie la się
w ro lę zwy kłe go, prze cięt ne go klien ta i uda je się

do wska za nej pla ców ki w ce lu spraw dze nia w niej
ja ko ści ob słu gi. Ta jem ni czy Klient na wią zu je roz -
mo wę z pra cow ni kiem, na pod sta wie któ rej oce -
nia je go kom pe ten cje, umie jęt ność roz mo wy, dy -
skret nie spraw dza rów nież ele men ty wi zu al ne lo -
ka lu. Po wi zy cie do star cza ra port dro gą elek tro -
nicz ną w po sta ci an kie ty.

n Kto mo że zo stać Ta jem ni czym Klien tem? 

Pro wa dzi my ba da nia na wet w naj bar dziej od -
leg łych miej scach na te re nie kra ju, nie za leż nie od
te go, czy jest to wie lo ty sięcz na miej sco wość, czy
ma ła wieś. Ba da nia Ta jem ni cze go Klien ta są prze -

zna czo ne dla osób w róż nych gru pach wie ko wych,
od 18 do 75 lat. Do łącz do sie ci 70 000 au dy to -
rów Sec ret Client® w ca łym kra ju i miej wpływ
na ja kość ob słu gi w swo jej oko li cy! Za re je struj
się na stro nie: www.au dy ty.sec ret client.com

pol ska@sec ret client.com

tel. 071 799 89 59

wew. 22, 26, 31, 37

Wdra ża jąc dla na szych klien tów pro gra my lo -
jal no ścio we, zwra ca my szcze gól ną uwa gę na ich
zna cze nie w utrzy ma niu lub po pra wia niu po zio -
mu ja ko ści ob słu gi w pun ktach sprze da ży.

Mo ty wa cja ukie run ko wa na na ja kość ob słu gi
– pro jek to wa nie, wdra ża nie i ob słu ga pro gra mów lo -
jal no ścio wych jest w Gru pie VSC nie ro zer wal nie
zwią za ne z ba da nia mi mar ke tin go wy mi oraz do -
świad cze nia mi spe cja li stów Pol skie go Pro gra mu Ja -
kość Ob słu gi. Dzię ki tak pro wa dzo nym pro jek tom
je steś my w sta nie do star czyć na szym klien tom klu -
czo wych in for ma cji do bu do wy dłu go trwa łych re la -
cji. Z jed nej stro ny uzy sku je my od po wiedź na py ta -
nie, jak bu do wa nie lo jal no ści i po zy tyw ne go wi ze -
run ku fir my wpły wa na róż ne go ro dza ju ka na ły sprze -
da ży oraz z dru giej stro ny – jak ten wpływ prze kła -
da się na ob słu gę klien ta koń co we go.

Pro gram lo jal no ścio wy na rzę dziem dla ob słu -
gi klien ta – pro jek tu jąc pro gra my lo jal no ścio we skie -
ro wa ne do klien tów koń co wych, je steś my świa do mi

te go, że od da je my w rę ce sprze daw ców oraz kon sul -
tan tów bez cen ne na rzę dzie wspie ra ją ce ich co dzien -
ną pra cę. Przy kła dem ta kich dzia łań jest pro gram de -
dy ko wa ny klien tom eks klu zyw nej sie ci sa lo nów
Chan tel le, w któ rym do ce nia my lo jal ność klien tek,
ofe ru jąc w za mian sze reg ko rzy ści. Po łą cze nie per -
fek cyj nej ja ko ści ob słu gi z do dat ko wy mi ko rzy ścia -
mi, pły ną cy mi z uczest nic twa w pro gra mie Bon jo ur
Chan tel le, owo cu je utrzy ma niem wy so kiej po zy cji
mar ki Chan tel le na ryn ku oraz po zy tyw nym wi ze -
run kiem w oczach klien tów.

Know-how, na rzę dzia, lu dzie – przy zna wa ne
nam przez nie za leż nych eks per tów na gro dy, w tym
m.in. Dia men ty For be sa, Ga ze le Biz ne su czy po zy -
cja li de ra Bo ok of List 2014/2015 w ka te go rii „Bu -
si ness Pro cess Out so ur cing Com pa nies”, czy li firm
wspie ra ją cych out so ur cing waż nych pro ce sów biz -
ne so wych, sta no wią dla na szych ak tu al nych i po ten -
cjal nych Klien tów po twier dze nie, iż zle ca jąc nam
opra co wa nie i ob słu gę pro gra mów lo jal no ścio wych
swo ich firm, wy bra li wła ści we go par tne ra. Za chę ca -
my do kon tak tu z na mi ma na ge rów za in te re so wa -
nych wdro że niem w swo ich fir mach efek tyw ne go
pro gra mu lo jal no ścio we go, kon kur su lub uspraw nie -
niem bie żą cych dzia łań mo ty wa cyj nych. Nasz zes -
pół po mo że w osią gnię ciu spo dzie wa ne go pun ktu
zwro tu in we sty cji.

kon takt@pro gra my lo jal no scio we.pl

tel. 071 799 89 59, wew. 30, 32, 39, 4


