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Jak klienci oceniają firmy?
Raport Programu Jakość Obsługi

J

uż po raz 11. obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień
Konsumenta, choć święto to, które swoje korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, znane jest na świecie od 1983 roku. Niestety, w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie można było powiedzieć o jakichkolwiek standardach obsługi klienta,
które uwzględniałyby jego potrzeby i wymagania.
Cofając się w czasie, przypominamy sobie, jak to było kiedyś, gdy
sprzedawczyni była królową, a klient… no właśnie, nie miał zbyt wiele
do powiedzenia. Czy PRL-owska jakość obsługi to już przeszłość? Czasem można odnieść wrażenie, że w niektórych miejscach czas po prostu
się zatrzymał.

Jest lepiej, ale… nadal słabo!
Międzynarodowy Dzień Konsumenta to dobra okazja, by się przyjrzeć jakości obsługi z dwóch perspektyw – klienta i firmy. Coraz więcej
mówi się o konsumencie, jego prawach, świadomości i wymaganiach.
Coraz więcej firm chce poznać go lepiej, lepiej rozumieć i w pełni dostosować swoją działalność do jego potrzeb. Jak pokazują wyniki ogólnopolskiego badania Programu Jakość Obsługi, choć z roku na rok jakość
obsługi wzrasta, to jednak polskie firmy mają jeszcze wiele do zrobienia.

Społeczność konsumentów ocenia firmy
Wraz z Programem Jakość Obsługi przyjrzeliśmy się najczęściej ocenianym przez konsumentów branżom iwiemy już, co klienci oceniają najlepiej, aco najgorzej, iktóre firmy zostały nominowane przez nich doGodła Jakość Obsługi 2011. O przyznaniu tego wyróżnienia decydują opinie
i oceny konsumentów – tylko one mają wpływ na to, które przedsiębiorstwa znajdą się w elitarnym gronie najprzyjaźniejszych firm w Polsce.
A analiza stale napływających pozytywnych i negatywnych opinii klientów firm i instytucji pozwala sprecyzować ich oczekiwania i dostarcza
obu stronom cenne informacje o jakości obsługi i kierunkach, jakie powinny obrać, by zadowolenie klientów ciągle rosło.

Prosto z Polski: jakość obsługi tu i ówdzie
Specjalnie dla konsumentów polska jakość obsługi została też dokładnie prześwietlona, od wysokich Tatr po wody Bałtyku. Wnioski są
takie: w Lublinie tankują, w Poznaniu nie kupują w tłumie, a w Warszawie agenci nie dają rady. Co się dzieje na Śląsku, nad morzem, w dawnej
stolicy i innych największych miastach Polski? Te i wiele innych cennych
dla każdego świadomego konsumenta informacji znajdziesz także
w tym wydaniu.

Wirtualnie lepiej niż w realu?
W dobie zaawansowanych technologii, gdy prawie każdy korzysta
z Internetu albo choć raz zetknął się z nim, rośnie też inna konkurencja
dla firm. Do walki o klienta wkroczyły e-sklepy. Na portalu
www.jakoscobslugi.pl tysiące internautów wypowiedziało się na temat
dwóch form zakupów – tradycyjnej w sklepach i nowoczesnej online.
Wskazali też plusy i minusy e-sklepów i sklepów tradycyjnych. Dlaczego i czym e-zakupy przekonują do siebie tysiące internautów? Czy
przyzwyczajenia i preferencje zakupowe Polaków zmieniają się wraz
z popularyzacją i zwiększeniem dostępu do Internetu? Wyniki raportu Programu Jakość Obsługi wskazują, że e-sklepy rosną w siłę i wygrywają ze sklepami tradycyjnymi pod wieloma względami, choć… nadal
wolimy kupować w tych drugich.

Nominacje
Godło Jakość Obsługi 2011 najbardziej przyjaznych firm w Polsce
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Społeczność konsumentów ocenia firmy
Kupujemy każdego dnia, wybierając spośród wielu firm, sklepów, marek. Korzystamy z wyprzedaży, kuszących promocji.
Robimy e-zakupy za pomocą e-płatności. Coraz lepiej znamy swoje konsumenckie prawa i potrafimy je egzekwować.
Coraz więcej z nas szuka opinii innych klientów jako najbardziej pewnego źródła sprawdzonej informacji

Z

aczynamy świadomie poruszać się w gąszczu firm, sklepów i instytucji. Międzynarodowy Dzień Konsumenta to
znakomita okazja, by przyjrzeć się jakości obsługi z dwóch
perspektyw – oczami klientów i firm.
Światowy Dzień Konsumenta po raz pierwszy obchodzono w
1983 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce oficjalnie świętujemy ten dzień od 2000 roku. Coraz więcej mówi się o konsumencie,
jego prawach, ale są to z reguły ogólniki. Warto podrążyć ten temat
i zagłębić się w jakość obsługi.

Gdzie szukać informacji?
Księgi skarg i zażaleń to już przeżytek z poprzedniego tysiąclecia.
Konsumenci XXI wieku oceniają firmy i dzielą się opiniami z innymi
w sieci. Internet to teraz główne źródło informacji na każdy możliwy
temat. Można tam znaleźć grupę klientów wszelkich firm i instytucji, którzy po udanym lub nieudanym (bo zdarza się tak wciąż, niestety) kontakcie z firmą wpisują w tę ogromną bazę danych swoje
wrażenia, oceny i obserwacje.
W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej korzystają np. z
www.yelp.com, a w Polsce od lat konsumenci dzielą się opiniami
z innymi na www.jakoscobslugi.pl. Jeśli przyjrzymy się temu zjawisku z bliska, zauważymy, że Program Jakość Obsługi wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania komunikacyjne, które
maksymalnie ułatwiają konsumentom dostęp zarówno do opinii
innych, jak i wyrażania własnego zdania o szeroko pojętej polskiej jakości obsługi. Śmiało można nazwać to multiplatformą, bo
klienci regularnie uczestniczą w życiu portalu opinii www.jakoscobslugi.pl, aktywnie działają na portalach społecznościowych,
a także wchodzą w rozszerzoną rzeczywistość przez swoje telefony komórkowe – zupełną nowość na naszym rynku.
Każdy z nas jako klient domaga się już nie tyle dobrej, co najlepszej jakości i ma do niej prawo. Jakakolwiek, czyli byle jaka, jakość produktów i obsługi już nikomu nie wystarczy. Coraz więcej menedżerów firm
zdaje sobie sprawę, że nie opłaca się lekceważyć żadnego klienta, bo
można na tym stracić więcej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Nasz
klient nasz pan – to stare powiedzenie zawiera samą prawdę i staje się

coraz bardziej aktualne w naszych czasach. Przecież to klient swoimi
opiniami współdecyduje o istnieniu i pozycji firmy na rynku. Jego zadowolenie lub niezadowolenie ma ogromne znaczenie.
Portal www.jakoscobslugi.pl to niewyczerpana skarbnica wiedzy dla
każdego świadomego swych praw i wymagań konsumenta, bo klient
zawsze będzie dzielić się swoimi opiniami i oceniać firmy, a portal daje
dodatkową możliwość skonfrontowania takiej oceny z opiniami innych. Próg zadowolenia i wymogów stawianych przez konsumentów
będzie też ciągle rósł i firmy będą musiały dostosować standardy obsługi do klientów, a nie odwrotnie.

Jakie informacje można znaleźć?
Wracając do www.jakoscobslugi.pl – co można znaleźć na tym portalu? Między innymi informacje o firmach i instytucjach z całej Polski, nadzwyczaj cenne, bo napisane przez realnych klientów, którzy
naprawdę tam byli, zobaczyli i ocenili jakość obsługi według swoich
standardów. Każdy, bez wyjątków, może zostać „ekspertem od jakości obsługi” i wraz z innymi na bieżąco ją oceniać.
Poruszanie się po serwisie i dodawanie opinii jest wyjątkowo proste
i intuicyjne. Każdy konsument podoła temu zadaniu. Pozytywne lub
negatywne wrażenia z kontaktu z firmą oceniamy w skali od -5 do +5.
Dodatkowo możemy oceniać poszczególne aspekty jakości obsługi
dla ułatwienia pogrupowane w pięć obszarów: organizacja i czas obsługi, wygląd miejsca obsługi, wiedza i kompetencje personelu, zachowanie i wygląd personelu oraz oferta, cena, asortyment.

Wielomilionowa społeczność sprawdza, ocenia i nagradza
Program co roku nagradza najlepsze firmy wyjątkowym godłem. W
przeciwieństwie do innych rankingów i plebiscytów nie sugeruje się
głosami anonimowych ekspertów i specjalistów, ale jest pomostem
komunikacyjnym między realnymi konsumentami i firmami. Decyzja o uczestnictwie firmy, a także o wyróżnieniu jej (lub nie) w programie nie należy do samej firmy, ale do konsumentów. To ich głosy, opinie i oceny decydują o tym, jak wyglądają rankingi w poszczególnych
branżach i które firmy mogą pochwalić się Godłem Jakość Obsługi.
Samo wpisywanie opinii konsumenckich to nie wszystko. Wielomi-

lionowa społeczność klientów codziennie aktywnie ocenia firmy oraz
siebie nawzajem, oceniając i komentując obserwacje innych członków społeczności. Przeglądając ich komentarze, bez trudu można
wyczytać, jakie treści podobają się użytkownikom, a jakie nie.

Korzyści dla obu stron
W programie wygrywają obie strony. Zyskuje konsument mający
realny wpływ na poprawę jakości obsługi, jak i firmy, które dzięki
niemu zdobywają cenne informacje o swojej pracy oraz o tym, jak
doskonalić relacje z klientami. To także nowoczesna platforma komunikacji klient – firma i klient – klient. Przedstawiciele firm na
bieżąco analizują i czytają zamieszczane opinie i włączają się w dialog z klientami – to dowodzi, że opinie nie trafiają do czarnej dziury.
W tym programie liczy się przede wszystkim głos konsumenta. Firmy
spoglądają na własną działalność z perspektywy swojego klienta.
Specjalistyczne badania i sondaże nie zawsze ukazują całą prawdę o
jakości obsługi firm. Dlatego ich prezesi, menedżerowie i pracownicy
powinni spojrzeć na tę sferę swojej działalności oczami prawdziwych
klientów, którzy niejednokrotnie dostrzegają o wiele więcej.

Korzyści dla klientów:
– realny wpływ na poprawę jakości obsługi w Polsce
– możliwość oceniania firm i instytucji
– kontakt z przedstawicielami firm
– szybkie wyszukiwanie opinii i ocen konsumentów
– nawiązywanie kontaktów z innymi klientami firmy lub z danej
miejscowości
Korzyści dla firm:
– stały monitoring jakości obsługi
– budowa i umacnianie relacji z klientami
– dialog z klientem
– motywacja pracowników
– dostęp do informacji i analiz opinii konsumenckich

Jest lepiej, ale… nadal słabo!
Nie jest tajemnicą, że w każdej branży istnieje spora konkurencja i trwa codzienna walka o klienta i pozycję na rynku. Wiadomo też, że doraźne
działania promocyjne i chwilowe poprawy jakości obsługi już nie wystarczą. Dziś jakość obsługi firm musi systematycznie wzrastać, by mogły
utrzymać stałych klientów i zdobywać nowych. Firmy i instytucje liczą się z opiniami konsumentów i już wiedzą, że głos klienta zyskał ogromną siłę

W

Programie Jakość Obsługi konsumenci opisują swoje
pozytywne lub negatywne wrażenia z zakupów i wizyt zarówno w hipermarkecie, jak i sklepie osiedlowym, sieciowej restauracji lub ulubionej cukierni, w
banku (także internetowym), w hotelu, na stacji benzynowej, w serwisie samochodowym, przychodni lekarskiej, w urzędzie, kinie i setkach innych miejsc, pogrupowanych w 20 branż i przeszło 200 kategorii. Oceny jakości obsługi dokonywane są przez konsumentów na skali od -5 do +5, bez oceny neutralnej (0), wraz z uzasadnieniem w formie opisu tekstowego oraz określeniem czasu i miejsca obserwacji, przy użyciu specjalnego formularza.

Ocena jakości obsługi w proc.

Wskaźnik poziomu jakości obsługi
Na podstawie ocen i opinii konsumentów obliczany jest wskaźnik
poziomu jakości obsługi wyrażony jako procent zadowolenia
klientów – jest to kompleksowa ocena jakości obsługi z punktu widzenia oczekiwań prawdziwych konsumentów.

Jakość obsługi powoli pnie się w górę
Program Jakość Obsługi od 2008 roku stale analizuje poziom obsługi klientów w Polsce. Najnowsze wyniki wskazują, że z roku na
rok jest coraz lepiej – w 2010 r. poziom zadowolenia klientów po raz
kolejny wzrósł i osiągnął poziom 44 proc.

Czas klientów na wagę złota
W poszczególnych obszarach jakości obsługi ocenianych przez
konsumentów nastąpiło przetasowanie w stosunku do ubiegłego
roku. „Wygląd miejsca obsługi”, najlepszy w 2009 roku, ciągle jest
najwyżej oceniany, ale mimo wszystko konsumenci zauważyli
zmianę na gorsze. Tylko najniżej sklasyfikowany w 2009 roku obszar „zachowanie i wygląd personelu” wskoczył wyżej i zepchnął
„organizację i czas obsługi” na ostatnią pozycję.
Uwaga! Firmy i instytucje nie szanują czasu swoich klientów i muszą jeszcze ciężko pracować nad szybszą i efektywniejszą organizacją obsługi.
Zadowolenie konsumentów w 2010 r. wg 5 obszarów oceny w proc.

Polskie wzloty i upadki
W 2010 roku tylko w trzech województwach (opolskie, łódzkie i świętokrzyskie) odnotowano spadek zadowolenia z jakości obsługi w stosunku do poprzedniego roku. W pozostałych szybciej lub wolniej następuje poprawa. Największą zmianę na lepsze w jakości obsługi zauważyli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
Najwyższe wskaźniki jakości obsługi odnotowano w województwach w północnej części Polski – zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, a najniższe w łódzkim i dolnośląskim.
Poziom jakości obsługi w Polsce w proc.

Poziom jakości obsługi w proc.

Na co firmy powinny zwrócić uwagę?

Mimo wszystko jest nadal słabo
Jednak obsługa klientów wymaga jeszcze sporej poprawy. W 2010
roku niespełna połowa zamieszczonych opinii była na ocenę świetną i dobrą. W pozostałej części konsumenci wskazali mniej lub więcej elementów do poprawy – aż 23 proc. opinii to ocena fatalna!

Najlepiej oceniono te obszary, które nie są związane z bezpośrednim kontaktem z pracownikami – zatem należy usprawnić proces
obsługi klienta i zmotywować pracowników w taki sposób, by ci
nie spoczęli na laurach i dbali o jak najwyższy poziom zadowolenia każdego klienta. Z analiz opinii i zachowań konsumenckich
wynika także, że klienci lepiej oceniają firmy otwarte na dialog,
które potrafią przyznać się do popełnianych błędów czy pewnych
niedociągnięć, a z głosów klientów wyciągać wnioski i modyfikować standardy obsługi tak, by spełnić ich oczekiwania.
Czy kolejny rok przyniesie ponowny wzrost jakości obsługi? O tym
zdecydują stale napływające opinie i oceny klientów firm z całej Polski.
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Nominacje najbardziej przyjaznych firm w Polsce w 2011
Tego godła nie można kupić!
W skład kapituły decydującej o przyznaniu Godła Jakość Obsługi może wejść każdy konsument w Polsce.
Wpływ na wskaźnik jakości obsługi, czyli ocenę firmy, mają obserwacje klientów zgłoszone w ramach multiplatformy Programu Jakość Obsługi poprzez portal www.jakoscobslugi.pl, Facebook lub aplikacje mobilne na telefony
komórkowe. Na tej podstawie program co roku wyłania
najlepsze firmy, które tworzą elitarne grono najprzyjaźniejszych firm w Polsce.

Już tysiące firm wykorzystują
informacje z programu!
Zgodnie z misją wspierania rozwoju jakości obsługi organizatorzy programu zapewniają firmom dostęp do szczegółowych informacji i analiz, które pozwalają zidentyfikować
słabe punkty obsługi klienta i wdrożyć mechanizmy naprawcze. Dzięki temu cenne opinie klientów mają szansę
dotrzeć także do menedżerów firmy – osób, które mają
bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki obsługi klienta. System raportów oraz merytoryczna pomoc konsultantów i analityków programu ułatwiają optymalizowanie ja-

Nominacje 2011

Branżowy poziom zadowolenia klienta

Firmy, które budzą najwięcej emocji wśród społeczności
Programu Jakość Obsługi, są najczęściej oceniane i komentowane.

Na podstawie ocen i opinii konsumentów obliczany jest
wskaźnik poziomu jakości obsługi wyrażony jako procent
zadowolenia klientów – jest to kompleksowa ocena jakości
obsługi z punktu widzenia oczekiwań prawdziwych konsumentów.
Program Jakość Obsługi od 2008 roku stale analizuje poziom obsługi klientów. Tutaj przedstawiono wyniki dla
branży.

Przy każdej zamieszczono najbardziej aktualny trend
wskaźnika poziomu jakości obsługi, czyli pokazano, jak
zmienia się ocena w pierwszych miesiącach 2011 roku w
stosunku do roku ubiegłego.

kości obsługi, wskazują kierunki modyfikacji firmowych standardów oraz szkoleń personelu. Pomagają także w szybkim reagowaniu na sytuacje kryzysowe.
Ponadto firma może czynnie włączyć się w dialog ze swoimi
klientami, udzielając oficjalnych odpowiedzi i komentując zgłoszone obserwacje. Dzięki temu zyskuje szansę kontaktu ze społecznością milionów konsumentów.

Które firmy otrzymają prawo do posługiwania się Godłem Jakość Obsługi 2011?
Prezentujemy nominacje konsumentów w ramach wybranych
branż. Podsumowanie czwartej edycji Programu Jakość Obsługi
nastąpi we wrześniu 2011 r. Przed nami jeszcze pół roku i mamy nadzieję, że zarówno nominowani, jak i firmy, które nie znalazły się
jeszcze w tym zestawieniu, właściwie wykorzystają czas i dołączą do
grona najbardziej przyjaznych firm w Polsce.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię nie możemy przedstawić w tym miejscu wyników szczegółowej analizy ocen konsumenckich dla poszczególnych branż i firm. Takie informacje zainteresowani mogą odnaleźć na portalu www.jakoscobslugi.pl
oraz otrzymać od organizatorów Programu Jakość Obsługi w
specjalnie przygotowanych raportach branżowych. Na kolejnych stronach prezentujemy ogólne wskaźniki poziomu jakości
obsługi dla kluczowych branż oraz część firm nominowanych do
Godła Jakość Obsługi 2011.

Poziom zadowolenia klienta w pięciu badanych
obszarach jakości obsługi
Wyniki analizy szczegółowych wskaźników jakości obsługi
w 2010 roku dla branży, czyli ocena klientów pięciu kluczowych obszarów jakości obsługi.
Więcej informacji i dogłębna analiza zachowań konsumenckich
dostępne są w raportach Programu Jakość Obsługi.

Banki, finanse, ubezpieczenia
Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Alior Bank
Allianz
BPH
BZ WBK
Citi Handlowy
ERGO Hestia
Euro Bank
Expander
Getin Bank
ING Bank Śląski
Kredyt Bank
LUKAS Bank
mBank
Millennium Bank
MultiBank
Open Finance
Pekao SA
PKO BP
Polbank
PZU

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Spadek poziomu zadowolenia klienta

Po znacznym wzroście jakości obsługi w 2009 roku, w
którym recesja wymusiła na instytucjach finansowych
zwrócenie baczniejszej uwagi na klienta, w 2010 roku
branża straciła 9 punktów procentowych. Niepokój
budzi fakt, iż od początku 2011 roku aż
115 instytucji z tej branży osiągnęło niższy wynik od
średniej branży, a w 45 firmach wskaźnik jakości obsługi ma wartość ujemną. Najwyższy poziom jakości
obsługi odnotowano w województwach lubuskim (51
proc.) oraz podkarpackim (48 proc.). Najniższy w województwie łódzkim (24 proc.).

Za długie kolejki i brak pełnej wiedzy pracowników
nt. oferowanych produktów

Konsumenci najczęściej narzekają na zbyt długie oczekiwanie na
obsługę. Jedynie co drugi klient wyraził pozytywną opinię na ten
temat. Generalnie najczęstszymi powodami niezadowolenia są:
liczba czynnych stanowisk, brak oddzielnych stanowisk, w których dokonywane są operacje finansowe, stanowisk obsługi nietransakcyjnej, nieprzyjazne procedury, utrudniony kontakt z infolinią banku. Najwięcej pozytywnych obserwacji, związanych z organizacją i czasem obsługi, zanotowano dla ING Banku Śląskiego
(78 proc.) oraz mBanku (71 proc.). Najwięcej negatywnych opinii w
tej kategorii otrzymały PKO BP (54 proc.) oraz Pekao SA (47 proc.).
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Supermarkety, hipermarkety i delikatesy
Rewolucyjne zmiany w jakości obsługi

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Alma
Auchan
Biedronka
Bomi
Carrefour
E. Leclerc
EKO
Intermarche
Kaufland
Lidl
Piotr i Paweł
Real
Tesco
Żabka

Porównując poziom jakości obsługi w kolejnych latach, widzimy, że w tej branży konsumenci mają do czynienia z istną rewolucją. Poziom jakości obsługi rośnie w rekordowym tempie. Najszybciej w województwach podlaskim (51 proc.) i podkarpackim (47 proc.), a najwolniej w województwie śląskim (30 proc.).
W 2010 roku aż 699 firm osiągnęło wyższy poziom jakości obsługi od średniej dla tej branży. Klienci uznali, że największej rewolucji w standardach jakości obsługi dokonała sieć Biedronka.

RTV, AGD, multimedia

Zdecydowanie zbyt długie kolejki do kas, za mało personelu,
blokowanie przejść paletami z towarem, które utrudniają poruszanie się po sklepie – to aspekty obsługi, które nadal wymagają poprawy. Konsumenci narzekają także na wprowadzanie
w błąd poprzez niezgodność cen na półkach z faktycznymi cenami z paragonu. Co czwarta ocena organizacji i czasu obsługi
jest negatywna, najlepiej oceniają tę kategorię klienci Piotra
i Pawła (57 proc.).

Niedostępni doradcy z niepełną wiedzą

Wzrost poziomu zadowolenia klienta

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Nadal za mało otwartych kas i za dużo błędów w promocjach

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Avans
Komputronik
Media Expert
Media Markt
Mix Electronics
Neonet
RTV EURO AGD
Saturn
Sferis
Vobis

Po znaczącym skoku poziomu zadowolenia klientów w 2009 roku, o 17 punktów procentowych w stosunku do roku 2008, kolejny – 2010 – nie przyniósł już tak dużego wzrostu jakości obsługi.
Niestety, aż 104 firmy zostały ocenione przez konsumentów poniżej średniego poziomu jakości obsługi dla tej branży.

Podstawowym problemem branży nadal jest słaba wiedza pracowników na temat oferowanych produktów, proponowanie towaru niezgodnego z preferencjami klientów oraz brak umiejętności zaprezentowania klientowi funkcjonalności i działania oferowanego produktu. Poza tym doradcy są trudnodostępni i nie
mają czasu dla klientów. Warto zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników. Klienci wskazują tego typu problemy aż u 75
firm, najczęściej w RTV EURO AGD, Media Expert oraz Electro
World.

Restauracje, kawiarnie
Wzrost jakości i problemów z jej utrzymaniem

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Na dobre jedzenie można czekać, byle nie za długo

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Burger King
Coffeeheaven
Da Grasso
Dominium Pizza
Empik Cafe
Grycan
KFC
Mc Donald’s
Pizza Hut
Sphinx
Starbucks
Tchibo
Tele Pizza
Wedel

Poziom zadowolenia klienta z roku na rok wzrasta o kilka punktów procentowych. Jednak statystyka to nie wszystko. Nawet sieciowi liderzy tego rynku, którzy sumarycznie osiągnęli dobre noty, mają bardzo zróżnicowane wyniki poszczególnych placówek.
Burger King, Coffeeheaven, KFC, Mc Donald’s i Pizza Hut mają
więc nad czym pracować. Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej
ocenianymi lokalami tych sieci sięga kilkudziesięciu procent
i trudno wtakim przypadku mówić o standardzie marki.

Stacje paliwowe

Pod jedną marką bardzo różna jakość

W restauracjach i kawiarniach najniżej oceniamy personel. Kelnerzy często nie znają menu i produktów, które oferują. Inne zarzuty to podawanie zimnych dań lub niezgodnych z opisem oraz
zbyt długi czas oczekiwania na obsługę. Na problemy z kompetencją i zachowaniem personelu klienci wskazują w ponad 70
proc. swoich obserwacji, dotyczących przeszło 1200 firm. W tej
kategorii najwyższe oceny otrzymały Tchibo (88 proc.)
i Da Grasso (56 proc.).

Czy toalety mają wpływ na lojalność?

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)
Bliska
BP
Lotos
Lukoil
Orlen
Shell
Statoil

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Poziom zadowolenia klientów stacji paliw dynamicznie rośnie.
Od 2008 roku wzrósł o 12 punktów procentowych. Powiększa
się niestety także zróżnicowanie ocen stacji paliwowych działających w ramach tej samej sieci. Jak widać marka to nie wszystko, a utrzymanie standardów wymaga stałej pracy, w której menedżerowie stacji paliw powinni wykorzystać cenne spostrzeżenia i uwagi konsumentów. Największą poprawę jakości usług zanotowano w województwach podlaskim (74 proc.) oraz zachodniopomorskim (64 proc.).

Stacje paliwowe muszą popracować nadskróceniem czasu oczekiwania na pracowników obsługujących dystrybutory gazu oraz
zmniejszeniem kolejek dokas. Kusząc klientów podobnymi ofertami kawy i hot-dogów, zapominają także często o tym, że tym co je
bardzo mocno różnicuje woczach konsumentów, jest… czystość toalet. Brudne skutecznie odstraszają, aczyste budują lojalność często lepiej niż programy punktowe. Choć wygląd miejsca obsługi został oceniony wysoko, to w blisko 80 proc. ocenianych firm klienci
opisują większe lub mniejsze niedociągnięcia, najlepiej oceniane
pod tym względem są Statoil (70 proc.) oraz BP (70 proc.).

◊ rp .pl

Wtorek | 15 marca 2011

Międzynarodowy Dzień Konsumenta

5

Dom, mieszkanie, ogród
Jakość rośnie, ale nadal 144 firmy poniżej średniej

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Abra
Almi Decor
Black Red White
Castorama
Duka
Home & You
Ikea
Jysk
Komfort
Leroy Merlin
Nomi
OBI
Praktiker
Vox Meble

Poziom zadowolenia klientów szeroko rozumianej branży
„Dom, mieszkanie, ogród” powoli rośnie. W 2010 roku wyniósł prawie dwa razy więcej niż w roku 2008, jednak nadal
wynosi zaledwie 38 proc. W dodatku aż 144 firmy i sieci handlowe odnotowały wskaźnik jakości obsługi niższy niż średnia branży. Najwięcej zadowolonych klientów jest w województwach lubuskim (59 proc.) oraz zachodniopomorskim
(53 proc.).

Uroda, salony, perfumerie

Klienci firm tej branży skarżą się na niedotrzymywanie terminów
dostaw zamówionego towaru, a także na personel, jego brak zainteresowania klientem oraz niewystarczającą wiedzę o ofercie. Gdy
już klientowi uda się odnaleźć nieuchwytnego „doradcę” okazuje
się często, że nie potrafi on doradzić. Co trzecia firma jest oceniana
pod tym względem negatywnie, najlepiej wypadają Ikea (60 proc.)
oraz Castorama (52 proc.).

Klienci oczekują większego zaangażowania personelu

Jedna z najwyżej ocenianych branż

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Trudno znaleźć doradców, którzy potrafią doradzać

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Avon
Douglas
Inglot
Natura Polbita
Rossmann
Schlecker
Sephora
Super-Pharm
Vision Express
Yves Rocher

Generalnie to jedna z najwyżej ocenianych przez konsumentów
branż. Bardzo często klienci zauważają jednak, że wysoki standard
obsługi wiąże się z wysokimi cenami kosmetyków i usług związanych z urodą. Nadal aż w 9 województwach zadowolenie klientów z
oferowanej jakości obsługi jest niższe od średniego wyniku w branży. Najniższe oceny przyznali klienci z dolnośląskiego (45 proc.) oraz
lubelskiego (53 proc.). Częstym problemem są zbyt natarczywi
ochroniarze, którzy przeszkadzają klientom w dokonywaniu zakupów i sprawiają, że czują oni dyskomfort.

Klienci narzekają na zbyt częste przypadki nieznajomości oferty i obowiązujących promocji oraz brak udzielania przez pracowników profesjonalnych porad. Poza tym konsumenci zwracają uwagę na brak zwrotów grzecznościowych oraz kolejki do
kas. W większości, bo w ponad 220 firmach klienci skarżyli się
na problemy z zachowaniem pracowników – aż w 65 z nich oceny są fatalne. Niewiele firm jest dobrze ocenianych pod tym
względem, wysokie oceny otrzymały Douglas (72 proc.) i Natura
Polbita (60 proc.).

Telekomunikacja, Internet
Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Nieznaczny wzrost, daleki od oczekiwań klientów

Za długi czas oczekiwania i nieprzyjazne procedury

Po latach 2008 i 2009, w których zadowolenie klientów
branży telekomunikacyjnej utrzymywało się na niskim poziomie 14 proc., w ubiegłym roku wzrosło o 5 punktów procentowych. To nadal za mało. Ponad połowie firm klienci
wystawili oceny negatywne, a tylko w przypadku 16 proc.
dobre. Pod względem organizacji i czasu obsługi najgorzej
oceniane są Telekomunikacja Polska oraz Netia.

Konsumenci skarżą się, że są nękani promocjami i sms-ami, a
kiedy potrzebują kontaktu i pomocy, nie znajdują jej. Długie
oczekiwanie na połączenie z infolinią nie jest wynagradzane
satysfakcjonującymi odpowiedziami jej pracowników. Zdarza się także, że zamówione tą drogą usługi nie są wcielane w
życie. W przypadku usług internetowych problemem jest
dostarczanie mniejszej faktycznej prędkości Internetu niż
deklarowana.

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Dialog
Era
Heyah
Multimedia
Netia
Orange
Play
Plus GSM
Telekomunikacja Polska
UPC

Odzież, obuwie, dodatki
Wzrost poziomu zadowolenia klienta

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)
Apart
C&A
CCC
H&M
New Yorker
Ochnik
Orsay
Promod
Reserved
Sunset Suits
Top Secret
Vistula
W. Kruk
Zara

Za mało obsługujących pracowników i przymierzalni

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

W 2010 roku poziom zadowolenia klientów wzrósł o 8
punktów procentowych i osiągnął jeden z lepszych wyników wśród branż. Konsumenci nadal jednak narzekają na
personel, który często nie jest zainteresowany klientem,
zajmuje się prywatnymi sprawami i życiem towarzyskim.
Najgorzej jakość obsługi oceniona została w województwach świętokrzyskim (35 proc.) i łódzkim (43 proc.). Natomiast najlepiej w zachodniopomorskim (68 proc.).

Konsumenci wskazują także na problemy z jakością oraz
egzekwowaniem reklamacji. Tego typu problemy klienci
wskazali w ponad 700 firmach. Klientom nie podobają się
także brudne przebieralnie, porozrzucany i niepoukładany
towar, bałagan oraz trudności ze znalezieniem rozmiaru.
Estetykę i porządek miejsca obsługi najwyżej oceniono w
Sunset Suits (91 proc.), najniżej w Terranova (19 proc.).
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Sklepy internetowe kontra tradycyjne – kto wygrywa?
E-sklepy rosną w siłę. Czy klasyczne sklepy idą w konsumencką odstawkę? Wyniki raportu Programu Jakość Obsługi są jednoznaczne – wolimy
wirtualną obsługę i oceniamy ją o wiele lepiej niż w tradycyjnych sklepach. Co takiego ma w sobie wirtualna jakość obsługi, czego nie ma „zwykły”
sprzedawca w „zwykłym” sklepie? Czy e-sklepy wygrywają dlatego, że można bez pośpiechu poszukać tego, co nas interesuje? W końcu
po sklepowych półkach też można szperać do woli. Czy chodzi o niższe ceny? W realnych sklepach też są promocje i wyprzedaże, rabaty i upusty.
Na portalu www.jakoscobslugi.pl tysiące internautów wypowiedziało się na temat dwóch form zakupów – tradycyjnej w sklepach i nowoczesnej
– online. Wskazali też plusy i minusy e-sklepów i sklepów tradycyjnych. Oto gdzie, jak, co i dlaczego kupują polscy konsumenci
Gdzie: wciąż lepiej tradycyjnie

G dz ie są atr akcyjni ejsz e p r omo cje?

Choć na pytania o swoje preferencje zakupowe odpowiadali internauci, to wynik jest jednoznaczny – nie ma wątpliwości, że zdecydowanie wolą robić zakupy w sklepach tradycyjnych. Jednak dalsze wyniki pokazują, że to właśnie e-sklepy pod wieloma względami są atrakcyjniejsze.

Co do minusów zakupów w sklepach tradycyjnych nie ma wielkich różnic między poszczególnymi odpowiedziami. Zatem po kolei:

Ograniczony dostęp – niestety, oprócz sklepów całodobowych, zazwyczaj spożywczych lub monopolowych, nie zrobimy zakupów
o każdej porze. Ograniczone godziny otwarcia sklepu wskazało 46
proc. ankietowanych.

Wolę robić zakupy w:

Co lubimy, a czego nie w e-sklepach?
To tylko garstka plusów e-zakupów wpisanych przez ankietowanych:
„nikt nic nie wciska”, „sporo towarów niszowych, sprzedawanych
przez jeden lub dwa sklepy w Polsce, łatwiej jest kupić online niż
wsklepie tradycyjnym”, „mogę zamówić towar zzagranicy, nie jadąc
tam”, „zakup bielizny online jest mniej krępujący”. Co pozatym?

Jak: kupują często
Ankietowani, którzy wybrali zakupy online, robią je raczej
często. Prawie połowa korzysta z tej formy zakupów przynajmniej raz w miesiącu, a co trzeci raz – dwa razy na kwartał. Tylko 3 proc. stwierdziło, że nie robi zakupów w Internecie.

Co: kultura i moda
W sklepach internetowych najchętniej kupują książki, filmy
i muzykę (49 proc.), odzież, obuwie i bieliznę (43 proc.),
sprzęt AGD i RTV (31 proc.) oraz kosmetyki i perfumy
(30 proc.). Najmniej ankietowanych robi w sieci zakupy spożywcze – niecałe 4 proc. Jeśli więcej sklepów zdecyduje się
wprowadzić taką usługę i będzie dostępna nie tylko w największych miastach, to z pewnością więcej osób zacznie korzystać z takiej formy zakupów z dostawą do domu. Równie
chętnie kupują w sieci części samochodowe oraz akcesoria
i pokarm dla zwierząt.

Dlaczego: taniej, więcej, atrakcyjniej
W pierwszym pytaniu sklepy tradycyjne zostały wybrane
przez zdecydowaną większość internautów, ale to oferta
e-sklepów została oceniona jako bezapelacyjnie tańsza i bogatsza. Można też liczyć tam na atrakcyjniejsze wyprzedaże
i promocje.

Gdzie jest taniej?

Trudne porównania –42 proc. internautów uważa, że wsklepach tradycyjnych nie ma możliwości tak łatwego porównania cen jak w sieci.
Pewnie wielu z nich nieobca jest taka sytuacja: biegamy od sklepu
dosklepu, by znaleźć coś wymarzonego lub porównać ceny produktów, musimy więc wszystko precyzyjnie zapamiętać, anakoniec jeszcze trafić zpowrotem dotego, wktórym chcemy zrobić zakupy.
Kolejki – 34 proc. badanych nie lubi stać w kolejkach. Szczególnie
podkoniec tygodnia lub wokresie przedświątecznym długie oczekiwanie naskasowanie produktów, które chcemy kupić, jest nieuniknione.

Otwarte całą dobę – prawie 60 proc. internautów stwierdziło, że
największym plusem e-sklepów jest nieograniczony czas zakupów,
bo kupować można o każdej porze dnia i nocy. To, kiedy zrobimy
zakupy, zależy tylko od nas, a nie od godzin otwarcia sklepu.

Poza domem – jeśli chcemy zrobić zakupy w sklepie tradycyjnym,
musimy wyjść z domu i pójść albo pojechać do sklepu czy galerii
handlowej. A 29 proc. ankietowanym właśnie to przeszkadza w tradycyjnych zakupach.

Łatwe porównanie – ponad 50 proc. stwierdziło też, że w e-sklepach można łatwiej i szybciej sprawdzić oferty i ceny niż w sklepach tradycyjnych, ponieważ nie wszystkie na swoich stronach internetowych mają pełną ofertę wraz cenami, a wtedy pozostaje tylko bieganie od sklepu do sklepu i porównywanie cen.

Oprócz tego trzeba uważać też na „niemiłych handlowców”, „mnóstwo obijających się o siebie ludzi”, „patrzenie na ręce”, „stojących
nad głową sprzedawców”, „tłumy egoistycznych ludzi w sklepie,
chodzących jak błędne owce” i „rady pracowników, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią”.
W starciu sklepy tradycyjne kontra internetowe zaletami wygrywają te drugie, choć internauci biorący udział w badaniu częściej wybierają zakupy w sklepach tradycyjnych.

Wygoda – nie wychodząc z domu, siedząc przed komputerem, bez
względu na pogodę robimy zakupy w sieci. To przekonuje 37 proc.
ankietowanych.
Różnorodność – 19 proc. internautów uważa, że w sieci jest większy
wybór towaru. W sklepach internetowych dostaniemy to, czego
nie znajdziemy gdzie indziej, lub to, co jest trudno dostępne w sklepach tradycyjnych.
W takim razie co najbardziej przeszkadza w kupowaniu przez Internet? „Niektóre sklepy zawyżają koszty przesyłek”, „często niska
cena podbijana jest wysokim kosztem przesyłki”, „czasami zdjęcia
produktów odbiegają od rzeczywistości, np. kolorem”, „czasem
kosmiczne ceny przesyłek” to najczęściej wpisywane wady e-sklepów. A co jeszcze zniechęca do zakupów w sieci?

Nie dotknę, nie przymierzę –dla86 proc. ankietowanych największa
wada to brak możliwości zobaczenia, dotknięcia iprzymierzenia towaru. Robiąc zakupy w sieci, nie zobaczymy towaru „na żywo”, nie
dotkniemy, nie przymierzymy inie poczujemy zapachu produktów.
Musimy liczyć trochę na szczęście, ale w dużej mierze na to, że
sprzedawca uczciwie pokazuje towar taki, jaki jest wrzeczywistości.
Uwaga, oszuści –niestety wciąż też możemy natknąć się naoszustów,
którzy podprzykrywką sklepu internetowego wyłudzają pieniądze.
To fakt, że kupując w e-sklepach, nie mamy możliwości zobaczenia
ani sklepu, ani personelu czy towaru. To także prawda, że niektórzy
z tego powodu uważają, że sklepy internetowe są mniej wiarygodne.46 proc. badanych boi się, że trafi nasieciowych oszustów.

Co lubimy, a czego nie w sklepach tradycyjnych?
Gdzie jest większy wybór?

dukt lub ten, który nie spełnił oczekiwań w tym samym dniu,
ewentualnie od razu odzyskać wydane pieniądze.

Zacznijmy od plusów: „towar jest dostępny zazwyczaj od ręki”,
„wiem, że jak zapłacę, to napewno dostanę ten towar”, „wiem, za co
płacę”. I jeszcze:

Widzę, dotknę, czuję – aż 93 proc. ankietowanych zaznaczyło, że
plusem sklepów tradycyjnych jest to, że bez problemu możemy
dotknąć, zobaczyć, przymierzyć czy powąchać produkty. Nie kupujemy w ciemno, bo wiemy, co wybieramy.
Kupisz – masz – w sklepach tradycyjnych towar od razu trafia
w nasze ręce. 49 proc. badanych wskazało, że nie trzeba czekać
na przesyłanie zakupów.
Szybsza reklamacja – zdobyła 21 proc. głosów. Tu szybciej i czasem
też łatwiej wymienimy towar lub w ogóle zgłosimy reklamację.
W niektórych przypadkach możemy wymienić uszkodzony pro-

Nie daj się złapać w sieć. ABC świadomego konsumenta
Opinie
Sprawdź w sieci opinie o e-sklepie. Portal www.jakoscobslugi.pl, porównywarki cenowe, fora internetowe to miejsca,
w których dowiesz się czegoś więcej o danym sklepie, dostawie towaru, kontakcie ze sprzedawcami, reklamacji itp.

Wiarygodność
Sprawdź, czy e-sklep nie ukrywa i podaje: pełną nazwę i adres firmy, numer telefonu, e-mail, dzięki którym można się
skontaktować z obsługą, cennik, terminy realizacji zamówienia i dostawy, warunki reklamacji itp.

Bezpieczne płatności
Zanim dokonasz płatności, upewnij się, że połączenie i sama
transakcja są bezpieczne. Jeżeli nie masz zaufania do sprzedawcy, wybierz opcję płatność przy odbiorze.

Szczegóły
Dokładnie zapoznaj się z regulaminem sklepu. Zanim potwierdzisz transakcję zakupu, upewnij się, czy cena, koszt,
czas i rodzaj dostawy są takie, jakie wybrałeś. Sprawdź też,
czy towar, który chcesz kupić, jest objęty gwarancją i jakie są
jej warunki.

Zwrot
W ciągu dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru
masz prawo zwrócić go bez ponoszenia kosztów i podawania
przyczyn. Jeśli sprzedawca nie umieścił na stronie tej informacji, okres ten wydłuża się do nawet trzech miesięcy.
Uwaga! Są produkty, których nie można zwrócić, np. zwrot nie
dotyczy towaru wylicytowanego na aukcji internetowej.

Reklamacja
Masz prawo zareklamować kupiony towar. Masz na to dwa lata od dnia jego dostarczenia. Jeśli sklep internetowy nie chce
przyjąć reklamacji, możesz poprosić o pomoc rzecznika konsumentów.
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I w realu, i w sieci klient jest najważniejszy

Grzegorz Kurowski
Head of E-commerce Tchibo Warszawa sp. z o.o.

P

ierwszy sklep Tchibo w Polsce otworzyliśmy w 2005 roku i od tego momentu konsekwentnie rozwijamy naszą sieć detaliczną. Obecnie prowadzimy już ponad 40 sklepów, w większości zlokalizowanych w popularnych centrach
handlowych największych miast kraju. Sklep internetowy Tchibo uruchomiony został natomiast w 2008 roku i jest w tej chwili piątym samodzielnym e-sklepem w Polsce pod względem

liczby użytkowników, według badania Megapanel.
Ten sukces zawdzięczamy uważnemu słuchaniu potrzeb i sugestii naszych klientów oraz innowacyjnemu podejściu do oferty i sprzedaży.
Każdy sklep Tchibo to niepowtarzalne połączenie kawiarni, stoiska z kawą i sklepu z artykułami użytkowymi, sprzedawanymi w zmieniających się co tydzień kolekcjach. Bar kawowy jest
sercem każdego lokalu, gdzie klienci mogą odpocząć przy filiżance znakomitej kawy Tchibo oraz
delektować się pysznymi przekąskami. Stoisko z
kawą to oferta dla klientów, którzy chcieliby
przyrządzić napój w domu: wiele gatunków wysokiej jakości kaw ziarnistych pochodzących z
najlepszych plantacji na świecie oraz innowacyjny ekspres Cafissimo pozwalający na wygodne
przyrządzenie ulubionej małej czarnej ze specjalnej kapsułki.
W każdym sklepie Tchibo oferujemy też wyjątkowy asortyment produktów z cotygodniowych
kolekcji, które obejmują niemal wszystkie kategorie artykułów. W jednym tygodniu może być to
sprzęt gospodarstwa domowego, w następnym
odzież dziecięca, a w kolejnych sprzęt sportowy
czy elektronika. W każdej kolekcji jest do kupienia około 30 produktów, które zostały zaprojektowane specjalnie dla Tchibo, również przez zna-

nych projektantów, m.in. przez sir Terence’a i Sebastiana Conranów. Wyróżnia je najwyższa jakość, potwierdzona znakiem jakości TCM (Tchibo Certified Merchandise).
W sklepach Tchibo nie tylko oferujemy unikalne produkty, ale też dążymy do zachowania jak
najwyższych standardów obsługi klienta. Wyjątkowa obsługa to jeden z naszych priorytetów, zależy nam, aby każdy, kto odwiedzi nasz sklep,
mógł dokonać udanych zakupów w miłej i przyjaznej atmosferze. Nasi pracownicy to również
doskonale wyszkoleni eksperci w swoich dziedzinach, potrafiący pomóc każdemu podczas
dokonywania zakupów, służąc radą i wsparciem.
Nasze starania i wprowadzone rozwiązania z
zakresu standardów obsługi są doceniane przez
klientów, o czym świadczy przyznanie sklepom
Tchibo Godła Jakość Obsługi w trzech kolejnych
edycjach: 2008, 2009 i 2010.
Sklep internetowy Tchibo.pl oparty jest na takiej
samej koncepcji jak nasze sklepy detaliczne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że oczekiwania klientów
kupujących online są nieco odmienne, dlatego dostosowujemy naszą działalność do ich wymagań.
Asortyment produktów dostępnych w Internecie jest szerszy niż w sklepach tradycyjnych i
uzupełniany o bardzo atrakcyjne wyprzedaże.
Wszystkie artykuły reprezentują ten sam, co w

sklepach tradycyjnych najwyższy poziom jakości
Tchibo, a dodatkowo wysyłamy je bezpośrednio
z magazynu w Niemczech, co jest gwarancją jakości oraz bezpieczeństwa.
Nasza oferta internetowa dostępna jest dla
klientów w całym kraju, bez ograniczeń czasowych. Stawiamy też na wygodę zakupów, dążąc
do tego, by znalezienie i porównanie potrzebnych produktów było jak najprostsze, a czas
oczekiwania na przesyłkę – jak najkrótszy. Brak
bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą rekompensujemy klientom profesjonalną infolinią, która służy swoją pomocą osobom niezdecydowanym lub potrzebującym wsparcia.
Mimo krótkiej historii sklep Tchibo.pl bardzo
szybko zdobywa popularność i renomę wśród
klientów. Jesteśmy też bardzo dumni, że w ostatnim rankingu „Wprost” i Money.pl uznany został
za jeden z dziesięciu najlepszych sklepów wielobranżowych w polskim Internecie.
Połączenie sklepu tradycyjnego ze sklepem internetowym to jedna z unikalnych zalet Tchibo.
Dzięki niemu jesteśmy w stanie zaoferować klientom to, co najlepsze w obu formach zakupów. Nie
spoczywamy jednak na laurach! Cały czas staramy
się zaskakiwać nowymi pomysłami, aby zakupy –
zarówno te tradycyjne, jak i internetowe – stawały
się coraz przyjemniejsze i bardziej korzystne.

E-sklepy zdecydowanie lubię i cenię,
nierzadko bardziej niż stacjonarne
<NIKA>
uczestnik
Programu Jakość Obsługi

P

olska konsumentka i aktywna obserwatorka jakości obsługi wspomina początek swojej historii z zakupami
dokonywanymi w Internecie. Tak to
się wszystko zaczęło...
Kiedy pojęcie szeroko rozumianego rynku e-commerce było w Polsce jeszcze mało znane,
dla mnie to wszystko zaczęło się ponad dziesięć lat temu. Sprzedaż wysyłkowa, bo to ona
dała początek wielu sklepom dziś tzw. internetowym (księgarnie Klub Książki, Klub dla Ciebie, Bon Prix, Quelle – teraz pod nazwą Halens, Yves Rocher), była nowością i jako nowość pociągała. Sklepów stacjonarnych i galerii handlowych, dziś tak licznych praktycznie
w każdym mieście, w tamtym okresie było nieporównywalnie mniej i dlatego tym bardziej

Jak grzyby po deszczu pojawiają się e-sklepy. W sieci możemy kupić już praktycznie wszystko.
Codzienne zakupy spożywcze czy zrealizowanie recepty to nie problem
oferta, którą przedstawiały katalogi wydawane
cyklicznie i przysyłane na adres domowy, była
przeze mnie pożądana. Duży wybór, wygoda
zapoznania się z propozycjami w stosownym
dla mnie momencie oraz nieskomplikowany
proces składania zamówień – to wszystko
sprawiało, że chętnie z takiej formy zakupów
korzystałam.

Sklepy online
Gdy Internet stał się szeroko dostępnym medium, przeniosła się tam również część handlu
na wszystkich jego płaszczyznach. Powstały
sklepy internetowe jako rozszerzenie dostępności do firm, które swoją działalność zaczynały od ofert „papierowych” poprzez cykliczny mailing tradycyjny. Praktycznie każda

większa czy nawet średniej wielkości marka
ma obecnie sklepy online bądź takie wskazuje
na swoich oficjalnych stronach. Empik, Matras,
Tchibo, Delikatesy Alma 24, Yves Rocher – to
tylko przykłady z długiej listy sklepów internetowych i stacjonarnych w jednym.
Sklepy stacjonarne, które widzą ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą Internet, czyli zainteresowanie klientów tą formą sprzedaży oraz możliwość dotarcia z ofertą w każdy zakamarek Polski
i świata, podejmują decyzję, by oprócz sklepów
i sieci stacjonarnych zakładać witrynę WWW
sklepu. Jeszcze innym sposobem na dotarcie firmy do klienta jest portal aukcyjny Allegro.pl,
gdzie nie tylko osoby prywatne, ale również
przedsiębiorcy zakładają tzw. konta firmowe
i pod takim szyldem prowadzą sklepy. Dzięki te-

mu klient ma możliwość wyboru, która forma zakupów najbardziej mu odpowiada.

Prostota i funkcjonalność
Ze względu na 24-godzinną dostępność, szeroki wybór ale również wygodę i możliwość zaoszczędzenia czasu, a nierzadko i pieniędzy,
z dużą śmiałością korzystam z wszelkich sklepów w ogólnym pojęciu internetowych. Cenię
sobie prostotę strony, jej funkcjonalność. Dobrze, gdy jest szeroki wachlarz możliwości dostawy, w tym przeze mnie preferowany tzw. odbiór osobisty. Patrząc z perspektywy ostatnich
miesięcy, większości zakupów dokonywałam,
korzystając z kanału elektronicznego. Sklepy
internetowe zdecydowanie lubię i cenię, nierzadko bardziej niż stacjonarne.
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Zdobywca godła Dbamy o Jakość Obsługi 2011
ROZMOWA | Karol Piętka, rzecznik klienta banku Citi Handlowy, opowiada o tym, jak dbać o jakość obsługi i co zrobić,

by 80 proc. klientów uznało, że jakość usług banku się polepszyła

Wydaje się to banalne, ale jak to wygląda w praktyce? Jak pan jako rzecznik poznaje potrzeby
klientów? W jaki sposób klienci mogą przekazać
swoje spostrzeżenia, uzgodnić plan zmian?
Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim
na stronie internetowej znajduje się mój adres
korespondencyjny oraz elektroniczny formularz kontaktowy. Biorę też udział w spotkaniach
dla klientów, które organizowane są przez
bank. Takie tematyczne spotkania, bezpośredni kontakt z klientem są chyba najbardziej inspirujące. Wspólnie z moim zespołem wnikliwie przyglądamy się też reklamacjom klientów.

Jest pan rzecznikiem klienta. Co to oznacza dla
klientów Citi Handlowego?
Karol Piętka: Oznacza to, że tak klient indywidualny, jak korporacyjny ma w banku „swojego
człowieka”. Osobę, która reprezentuje jego stanowisko, opinię, pomysły, uwagi. Tutaj – wewnątrz banku.
Trzeba przy tym pamiętać, że moja rola jako
rzecznika klienta to element pewnej spójnej całości. Na początku 2010 roku bank ogłosił nową
strategię. Jednym z jej filarów stała się właśnie
najwyższa jakość obsługi. Postawiliśmy sobie
jasny cel: na koniec 2012 roku 80 proc. naszych
klientów ma powiedzieć: „Odczułem znaczną
poprawę jakości usług Citi Handlowego”. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze. Na koniec ubiegłego roku już 74 proc. klientów banku uznało, że jakość naszych usług znacząco się
polepszyła lub była na odpowiednio wysokim
poziomie.
Co trzeba zrobić, by osiągnąć taki wynik? Zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą kryzys
gospodarczy, który jak żaden nadszarpnął reputację
instytucji finansowych.
Gdyby nie kryzys, zaufanie do banków byłoby z pewnością większe. Dlatego kluczowe dla
nas było podjęcie takich działań, które to zaufanie pomogłyby nam odbudować i wzmocnić.
Postawiliśmy na otwartą komunikację. Zerwaliśmy z małą czcionką i gwiazdkami w naszych
regulaminach i ulotkach. Z jeszcze większą
uwagą zaczęliśmy słuchać naszych klientów. To
między innymi ich pomysłowość i doświadczenie pozwalają nam być innowacyjnymi.
Podsumowując, co trzeba zrobić, by 80 proc. klientów wysoko oceniło jakość usług banku?
Trzeba słuchać i szanować zdanie klienta.

To z trudnych klientów też można czerpać inspiracje?
Po pierwsze nie ma trudnych klientów. Ale
bywają niezadowoleni. W takich sytuacjach
musimy przede wszystkim właściwie poznać
powód niezadowolenia. Powiem więcej: doświadczenia naszych klientów z produktem,
procesem, procedurą są bezcenne. To one są
najlepszym sprawdzianem dla skuteczności
działań banku i trafności podejmowanych
przez nas decyzji. Reklamacja to nie tylko problem, z jakim boryka się klient, ale także informacja o luce w procesie czy też o konieczności
zmodyfikowania komunikacji, bo coś dla klienta jest nie do końca zrozumiałe. Podobną informację zwrotną otrzymujemy, realizując badania Net Promoter Score (NPS). W ten sposób
mierzymy jakość usług w banku. Takie badania
pozwalają nam też wychwycić, w jakich okolicznościach klient czuje się niekomfortowo. Realizowane regularnie, w każdym segmencie klientów, dla każdego kanału komunikacji z nimi
– dają pełen obraz ich wymagań.
Co klientom za pana pośrednictwem udało się
w ubiegłym roku zmienić?
Tylko w zeszłym roku wprowadziliśmy kilkadziesiąt zmian na rzecz poprawy jakości obsługi. Dla przykładu, na przełomie lat 2009 i 2010,
kiedy sytuacja na rynku była bardzo dynamiczna, stawki oprocentowania na kontach
oszczędnościowych dość często się zmieniały.
Klienci czuli się zagubieni. Okazało się, że zamieszczanie informacji na stronie internetowej
czy na infolinii nie jest wystarczające. Kluczowa
w tego typu informacjach jest szybkość i skuteczność w dostarczeniu informacji. Wtedy
zdecydowaliśmy właśnie, by o ważnych rzeczach informować klientów esemesem. Dzisiaj
dostają na komórkę informacje, gdy tylko pla-

nowana jest zmiana oprocentowania kont. Także esemesem przypominamy im na przykład
o tym, by po powrocie do kraju ponownie przepięli swoją kartę debetową z konta walutowego
do konta złotowego. To chroni ich przed ponoszeniem niepotrzebnych kosztów.

Klient musi być poinformowany…
Tak, a bank musi być jak najbardziej elastyczny. Dla naszych klientów czas to pieniądz. Dosłownie. Dlatego między innymi jedną z pierwszych naszych inicjatyw było wprowadzenie
zmian do naszego systemu księgowań przelewów. Wydłużyliśmy godziny przyjęć przelewów wychodzących. Przyspieszyliśmy realizację przelewów realizowanych z kont indywidualnych na konta korporacyjne. I tak klient zyskał to, co najcenniejsze – czas.
Dużo mówimy o roli klienta w kształtowaniu oferty
i usług banku, a jaką rolę odgrywają w tym procesie
pracownicy banku?
Moją ambicją jest, aby wszyscy pracownicy czuli się rzecznikami klientów. Mamy ponad5 tysięcy
pracowników ikażdy znich najakimś etapie ma
kontakt zklientem. Każdy może zostać pomysłodawcą, inicjatorem zmiany. Dla przykładu, jeden
znaszych pracowników wskazał nam napalący
problem wykluczenia finansowego osób zdysfunkcją wzrokową. Okazało się, że narynku jest zaledwie kilka bankomatów dostosowanych dopotrzeb osób niewidomych iniedowidzących. Postanowiliśmy wymienić wszystkie nasze urządzenia.
Dzisiaj mamy już90 takich maszyn.
Musi pan przyznać, że zdarzają się na pewno też takie pomysły czy wnioski klientów, którym bankowi
trudno sprostać? Co wtedy?
Oczywiście, nie żyjemy w świecie idealnym.
Zawsze możemy jednak wypracować pewien
kompromis. A to dlatego, że rozwiązując konkretny problem, zawsze bierzemy pod uwagę
nie tylko indywidualny charakter sprawy, ale
i całokształt oczekiwań klienta co do współpracy z bankiem.
Jakie plany na ten rok ma rzecznik klienta Citi Handlowego?
Moje plany w100 proc. zależą odnaszych klientów. To oni stawiają przede mną największe wyzwania. Wiem, że wspólnie ze swoim zespołem im
sprostamy. Jesteśmy bankiem ze140-letnią tradycją. Przekonanie, że klient powinien być wcentrum uwagi, towarzyszyło nam od początku.

Przykłady najnowszych obserwacji klientów Citi Handlowy,
zamieszczonych na portalu
www.jakoscobslugi.pl
Dział kredytów hipotecznych – profesjonalna obsługa, miła, doradcza. Zostały mi
przedstawione różne warianty i opcje produktu. Klient czuje się swobodnie,
może prowadzić luźną rozmowę.
Wygląd pracownika – wzorowy, miejsce
– dość umiarkowane. Bardzo dobrze rozplanowana organizacja przyjmowania
klientów. Przy wejściu jest osoba, która
kieruje klientów do odpowiednich pracowników. Jestem zadowolona z obsługi.
Polecam.
Anna, Kraków

Bardzo dobra i miła obsługa. Rozwiążą
każdy problem i zawsze pomogą. Ciągle
mają nowe oferty. Osoby na infolinii są dobrze wyszkolone, zawsze potrafią pomóc.
Czas oczekiwania jest krótki. Mają przygotowaną ofertę dla każdego klienta.
Wszystkie operacje można wykonać przez
Internet albo przez telefon.
Macieq, Wrocław

Niedawno wyrobiłam sobie kartę kredytową w banku. Jestem z niej
zadowolona i postanowiłam wyrobić kartę
dodatkową dla drugiej osoby. Zadzwoniłam na infolinię. Konsultantka była bardzo
miła i od razu mnie przełączyła do właściwej osoby. Potem zostałam
poinformowana o możliwościach, zaletach
i wadach takiej karty. Opcja jest bezpłatna,
dlatego się długo nie zastanawiałam.
Od razu załatwiłyśmy formalności. Szybka
i fachowa obsługa.
Natalia, Poznań

Mała, ale sympatyczna placówka. Personel
bardzo wyczulony na klienta. Natychmiast
po wejściu do placówki pojawia się pracownik i pyta w czym może służyć. Duża
wiedza i kompetencja. Również oferowanie i zachęcanie do skorzystania z innych
produktów banku. Zawsze bezproblemowa i szybka obsługa. Placówka zadbana,
schludna.
Zofia, Poznań

Godło Dbamy o Jakość Obsługi 2011
otrzymują firmy, które uzyskują najwyższe wyniki audytu przeprowadzonego
unikalną, specjalnie opracowaną metodą
Secret Client®. Jest to kompleksowa
analiza jakości obsługi klienta dokonywana przez niezależnych od firmy ukrytych
obserwatorów.
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Kompleksowe rozwiązania dla profesjonalnych klientów
Liderem w branży hurtowni samoobsługowych jest Makro Cash & Carry. Konsumenci już dwukrotnie wyróżnili je Godłem Jakość Obsługi
w 2009 i 2010 roku. Od 17 lat stale rozwija swoją sieć, a obecnie do dyspozycji klientów są już 33 hale rozmieszczone w całej Polsce

K

ompetentna i miła obsługa, konkurencyjne ceny,
atrakcyjne promocje, łatwość odnalezienia produktów i niezawodna pomoc personelu to tylko niektóre plusy jakości obsługi wskazywane przez klientów. Utrzymując wysoką jakość, wdrażając nowoczesne rozwiązania biznesowe oraz dbając o najwyższą jakość
produktów i przystępne ceny, zdobyli zaufanie swoich klientów
i pracują na kolejne konsumenckie wyróżnienia.
Klientami sieci są przedstawiciele trzech profesjonalnych
grup. Pierwszą z nich jest branża HoReCa, czyli właściciele
i pracownicy restauracji, hoteli, firm cateringowych, pubów,
dyskotek i barów szybkiej obsługi. Drugą – sektor handlu detalicznego – sklepy spożywcze, przemysłowe i wielobranżowe.
Trzecią zaś sektor usług, firmy i instytucje, między innymi biura
i instytucje państwowe. W halach na terenie całego kraju znajdą
nie tylko wszystkie produkty niezbędne do codziennego prowadzenia biznesu, ale także szeroki wachlarz dodatkowych
usług.

Nie tylko w dużym rozmiarze
Klienci firmy od2010 roku mogą robić zakupy nie tylko wwielkoformatowych obiektach. Biorąc poduwagę potrzeby przedsiębiorców z sektora handlu detalicznego, firma stworzyła Makro
Punkt, czyli mniejszą halę mieszczącą się pozadotychczasowymi
ośrodkami, poto, aby ułatwić kupującym zaopatrywanie się wtowar i oszczędzić ich czas. Do tej pory zostały otwarte cztery takie
placówki.
Zarówno tam, jak i w tradycyjnych halach asortyment został
starannie dobrany z myślą o wszystkich grupach profesjonalnych klientów. Wofercie sieci są dostępne zarówno produkty zagraniczne, jak i krajowe i lokalne, a także specjalnie stworzone
marki dystrybuowane na wyłączność, takie jak na przykład Rioba, obejmująca wysokogatunkowe kawy świata i dodatki, oraz
Fine Food, czyli produkty o najwyższej jakości dostępne w korzystnych cenach. Nie sposób nie wspomnieć również, że w halach przez cały tydzień dostępne są 54 gatunki świeżych ryb
i 16 gatunków owoców morza.

Hala Makro Cash & Carry

To nie tylko zakupy
Makro Cash & Carry chce wspierać swoich klientów nie
tylko poprzez bogaty asortyment, ale również poprzez pakiet usług doradczych. Od czterech lat prowadzone są
szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców. Firma oferuje trzy
zróżnicowane programy: szkoleń gastronomicznych dla
klientów z sektora HoReCa, szkoleń zawodowych dla klientów należących do Klubu Makro Pro oraz warsztaty w ramach ogólnopolskiego cyklu bezpłatnych szkoleń, „Idealny
biznes”. W zeszłym roku we wszystkich trzech programach
uczestniczyło ponad 7 tysięcy przedsiębiorców.
Część szkoleń odbywa się w Makro Centrum Rozwoju Firm otwartym w 2008 roku. Szkolenia kulinarne
prowadzone pod okiem szefów kuchni Centrum HoReCa przyciągają wielu profesjonalistów. Również zorganizowane niedawno warsztaty dla amatorów: dziennikarzy w ramach olimpiady ,,Fakty i mity o żywności
i żywieniu” czy blogerek kulinarnych, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

Szkolenia i warsztaty

Wspieranie lokalnego handlu
Jak pokazują badania AC Nielsen, liczba niezależnych,
małych sklepów rocznie maleje o około 10 proc. W ciągu
ostatnich pięciu lat zbankrutowała 1/3 małych osiedlowych sklepów. Makro, aby wesprzeć niezależnych przedsiębiorców i zwrócić uwagę na rolę, jaką takie placówki
odgrywają na polskim rynku, rozpoczęło w 2009 roku program społeczny ,,Tu mieszkam, tu kupuję”. Kampania
wsparta przez prestiżowe polskie organizacje: Slow Food Polska, Pracodawców RP i Naczelną Radę Zrzeszeń
Handlu i Usług, zakłada również popularyzację zakupów
w lokalnych sklepach. Do tej pory do programu przystąpiło prawie 6,5 tysiąca przedsiębiorców z całej Polski.

Jakość usług doceniona przez klientów
W 2010 roku Makro Cash & Carry Polska zostało drugi raz
uhonorowane nagrodą Godło Jakość Obsługi jako najbardziej
przyjazna firma w kategorii hurtownie wielkopowierzchniowe.
– Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że już po raz drugi
otrzymaliśmy Godło Jakość Obsługi – powiedział Uwe Hoelzer,
prezes MAKRO Cash & Carry. – Opinie naszych klientów są dla
nas niezwykle ważne. Chciałbym serdecznie podziękować
za wszystkie głosy, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne, oraz
zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by nadal spełniać
państwa oczekiwania i dbać o najwyższą jakość naszych usług
– dodał.
Przyznany tytuł potwierdza skuteczną realizację misji firmy,
zgodnie z którą we wszystkich działaniach na pierwszym miejscu stawiane jest dobro klienta.

Makro Punkt
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Jakość obsługi wczoraj, dziś i jutro
Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!*

L

udzie młodsi niż dzisiejsze 30-latki
raczej nie pamiętają już, jaka jakość
obsługi była smutnym standardem
za czasów PRL, czyli ponad 20 lat temu. Konsumenci urodzeni w drugiej
połowie lat 80. XX w. dorastali już w nieco innej rzeczywistości, a jeszcze młodsi traktują
czasy Polski Ludowej jak science fiction lub
zamierzchłą przeszłość, znaną jedynie z opowieści rodziców, dziadków i z telewizji. O tych
barwnych latach przypominają np. filmy i seriale Stanisława Barei, które niczym eksponaty w muzeum opowiadają m.in. o praktykach
sklepowych, które się już nie zdarzają... Ale
czy rzeczywiście już nie?

Panie! Tu nie jest salon damsko-męski! Tu
jest kiosk RUCH-u! Ja... Ja tu mięso mam!*
Sklep spożywczy, mięsny, monopolowy,
odzieżowy (z tzw. konfekcją damską, tudzież
męską), papierniczy, ze sprzętem AGD i RTV,
jakikolwiek inny – wszystkie były traktowane
przez ówczesne polskie władze ludowe równo i we wszystkich półki świeciły tymi samymi
pustkami, poza nielicznymi wyjątkami z okazji
np. święta państwowego lub Bożego Narodzenia, gdy tłumy klientów spragnionych witamin
rzucały się bez skrępowania na stosy kubańskich pomarańczy.
Gdy towar ogólnie wtedy niedostępny (a teraz postrzegany jako zwyczajny) – w postaci
np. kiełbasy czy schabu – pojawiał się w sklepie, to pani ekspedientka decydowała, niczym
surowa władczyni imperium, o tym, którzy
szczęśliwcy dostąpią zaszczytu wymiany
uciułanych kartek towarowych i złotówek
na wymarzony kawałek mięsa, a kto odejdzie
z kwitkiem, nie zasługując na takie frykasy.
Nieco lepsze bywały takie dni, gdy umiejętnie skomplementowana (ach, pani kierowniczko, jaka gustowna trwała, pani dzisiaj jak królowa wygląda – no doprawdy, ależ pan, co też
pan...) sprzedawczyni szepnęła słówko o tym,
że właśnie w sklepie pojawił się papier toaletowy, co powodowało, że co prawda człowiek nie
zdołał kupić tego, po co przyszedł, np. baleronu, ale i tak szczerze uradowany maszerował
do domu, dumnie obwieszony całym sznurem,
wiedząc, że ucieszy tym zakupem żonę, dzieci
i kilku znajomych oraz sąsiadów.
Ciekawe, że mimo braku telefonów w wielu
polskich domach (o telefon stacjonarny pisało
się podania każdego roku do jedynego wtedy
operatora, zazwyczaj jednak bez odzewu)
wieść o tym, że jakiś towar, np. wata higieniczna lub rajstopy, pojawił się w którymś sklepie,
rozchodziła się z prędkością światła.

Przepraszam pana! Za czym ta kolejka?
– Do „Ostatniej paróweczki”, proszę panią.
– Eee... To już dla mnie nie starczy*
Dzisiaj trudno młodzieży uwierzyć, gdy
starsi wspominają z nutką nostalgii podekscytowanie, jakie wywoływała wieść o tym, że
gdzieś w mieście pojawiły się np. podpaski.
Dochodziło do scen gorszących, jeśli ów towar stawał się dostępny na chwilę w sklepie
samoobsługowym: mężczyźni bez skrępowania wyrywali z rąk podpaski kobietom, ludzie krzyczeli na siebie, deklarując, komu się
ów produkt bardziej należy, ogólnie więc
rzecz ujmując, bywały to sytuacje, jakie dziś
niełatwo sobie wyobrazić. Powstawały
przy tym dowcipy, np. ten przypomniany jakiś czas temu przez Kabaret Olgi Lipińskiej,
że kartki towarowe na czekoladę przysługiwały tylko rodzinom z dziećmi, na mydło tylko robotnikom, a na majtki tylko kobietom
pracującym na drabinach.
Na produkty przemysłu meblarskiego, podobnie jak na sprzęty AGD i RTV, samochodowego oraz innych niezbędnych do życia, klienci zapisywali się z kilkuletnim wyprzedzeniem,
a gdy upragnione towary przybywały do sklepu, konsumenci ustawiali się w ciągnące się
w nieskończoność kolejki, w których obowią-

zywały zasady i reguły surowo przez większość
respektowane. W takiej kolejce trzeba było
swoje odstać – zaledwie godzinkę lub kilka albo i całą nockę, gdy towar był wyjątkowo kuszący – przepuszczając kurtuazyjnie ludzi
z niemałymi już dziećmi, bowiem wierzgający
kilkulatek na ręku czynił cuda, drąc się wniebogłosy i pozwalając udręczonym rodzicom
na przeskoczenie o kilka miejsc do przodu
w kolejkowym ogonku. Uprzywilejowane w takich sytuacjach były też kobiety w wieku rozmaitym, czule piastujące poduszki pod swetrem i w ten sposób symulujące zaawansowaną ciążę, a także wiekowi emeryci, w sklepie
zgięci wpół przez schorzenia tego i owego,
po dokonaniu zakupu bez kolejki w cudowny
sposób odzyskujący wigor i pion.
Łezka się w oku kręci, gdy wspomina się
dni, kiedy to portfel pękał w szwach od gotówki... kompletnie zbędnej wobec stałych braków jakiegokolwiek towaru. Tak naprawdę
wielu produktów nie sposób było kupić normalną drogą, nie tylko bez odrobiny szczęścia,
ale przede wszystkim bez znajomych, którzy
pracowali we właściwym miejscu, sklepie, zakładzie lub instytucji. Pielęgniarki oferowały
watę, krawcowe materiał na spódnice, a taksówkarze informacje, gdzie co jest i od której.
Jak w pradawnych czasach przed wynalezieniem pieniądza ludzie wymieniali się towarami i usługami.
Szczęśliwcy, którzy dysponowali stosownymi znajomościami, mogli liczyć na tzw.
cynk przed dostawą do sklepu np. gustownej
meblościanki, tudzież kafelków o kolorze
i rozmiarach znanych dopiero po rozpakowaniu w domu, lub telewizora teoretycznie kolorowego z pilotem o kształcie i wadze cegłówki. Bywało też i tak, że zdesperowany
klient na wieść o tym, że upragniony produkt
już za kwartał znajdzie się w pobliskim sklepie, płacił jego cenę pracującemu w sklepie
znajomemu w ciemno, a ten po dostawie towaru wydawał go zachwyconemu konsumentowi, ale drzwiami od strony zaplecza sklepu,
po zapadnięciu zmroku, by nie wywołać niepotrzebnego zamętu w społeczeństwie lub
nie wzbudzić zainteresowania umundurowanych przedstawicieli władz.

Nie ma takiego miasta – Lądyn! Jest Lądek,
Lądek-Zdrój, tak...*
Pomijając tu specjalne sklepy dla grup zawodowo uprzywilejowanych, jak wspomniani
wcześniej mundurowi przedstawiciele służb
ludowych (milicja, wojsko etc.), warto jednak
wspomnieć o sieci sklepów, która na dobre zapadła w pamięć Polakom, kojarząc się z dobrami ogólnie niedostępnymi, z namiastką
luksusu – a mianowicie o Peweksie. W Peweksach było wszystko to, czego naród nie mógł
zakupić w zwyczajnych sklepach, czyli markowe papierosy, alkohole, słodycze (z prawdzi-

wej czekolady, a nie tzw. wyroby czekoladopodobne), szynka konserwowa, zabawki, takie
jak lalki Barbie, autka Matchbox czy klocki lego. W takim sklepie pachniało zupełnie inaczej niż w zwykłych: w powietrzu unosił się
aromat prawdziwej kawy, herbaty, czekolady
oraz gum do żucia, które nie wyrywały zębów,
i nowych, błyszczących opakowań.
Kolejny paradoks sprzed 1990 roku to fakt,
że można było w Peweksie za 10 centów nabyć
torbę foliową na zakupy, dla nas teraz jakże
zwyczajną, którą otrzymuje się w każdym sklepie za darmo, obecnie wypieraną przez ekologiczne torby płócienne. Taka torba foliowa
z nadrukiem jakiejś zachodniej firmy była towarem wzbudzającym zazdrość wśród znajomych, podobnie jak pusta puszka po napoju.
Opakowania po zachodnich napojach
i produktach spożywczych mieli ci wybrańcy, którzy byli chwilę za granicą. Z różnych
względów podróżowanie po świecie było
znacznie ograniczone, a przywilej ten otrzymywali nie wszyscy obywatele. Przeciętny
Polak nie mógł, jak teraz, wybierać według
zasobności portfela między Tunezją, Wyspami Kanaryjskimi, afrykańską przygodą
na grzbiecie słonia lub inną propozycją jednego z ogromnej liczby biur podróży. Miał
szansę najwyżej na wczasy z zakładowego
funduszu nad Bałtykiem, w Jastarni, Darłowie lub np. Łebie, a tylko na bardziej zasłużonych lub tzw. zaradnych, którzy umieli odpowiednio negocjować z paniami z Orbisu
(mam tu takie rajstopy i koniak, pani kochana, rodzinę muszę zabrać na wakacje) czekały ekskluzywne wyjazdy do krajów byłej Jugosławii, do Bułgarii i nad węgierski Balaton.

Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Szatnia też jest u nas obowiązkowa!*
Personel sklepów, urzędów i instytucji nie
grzeszył wtedy uprzejmością, wiedząc, że
skoro klientowi lub petentowi bardzo
na czymś zależy, to zniesie każdą oznakę
niechęci, lekceważenia, a nawet zniewagę.
Obecnie taka sytuacja jest właściwie nie
do pomyślenia, ponieważ rosnąca z każdym
dniem konkurencja wymusza na właścicielach i pracownikach firm, sklepów i instytucji wzrost dbałości o komfort klienta podczas zakupów i załatwiania spraw. To zrozumiałe – nie od dziś wiadomo, że kapitalizm
oznacza konkurencję, a ta powoduje nie tylko obniżenie cen, ale też wyższe standardy
obsługi klientów.
Polacy pojęli te odwieczne prawa wolnego
rynku w lot – natychmiast po przewrocie
ustrojowym w 1989 roku, gdy w każdym
mieście, metropolii, małych mieścinach
i wioskach pojawiły się bazary, na których
handlowano czym się da i jak się da, najczęściej prezentując wątpliwej jakości towar

na łóżkach polowych. Początek lat 90. przyniósł niespotykany dotąd rozwój talentów
kupieckich w naszym narodzie. Królowały
np. kasety wideo i taśmy magnetofonowe,
oczywiście pirackie, nagrywane na zasadzie
kopia z kopii, co powodowało, że jakość filmu czy muzyki bywała tragiczna, ale bardziej liczyło się to, że tytuł produkcji jest
z Europy Zachodniej lub USA – i to było najważniejsze. Ubrania, kosmetyki, gadżety
elektroniczne, to wszystko kupowano na bazarach najpierw od polskich sprzedawców,
z czasem jednak ich rolę przejęli handlarze
rodem z dalekiego Orientu (Wietnam, Chiny), nigdy jednak bariera językowa nie stanęła na przeszkodzie transakcji owocnej dla
obu stron, gdy tylko polski klient chciał cokolwiek kupić. Z ciekawostek świadczących
o tym, jak popyt napędza podaż, niekoniecznie z dbałością o jakość – na kilka lat
pojawiła się nisza na rynku, zaraz zapełniona przez zaradnych młodzieńców oferujących napełnianie zapalniczek jednorazowych. Z takiej zapalniczki skorzystać można
było raptem raz lub dwa, ale liczyło się to, że
nie trzeba było od razu kupować nowej.

Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko
w krawatach. Klient w krawacie jest mniej
awanturujący się*
Z biegiem lat rynek handlu i usług w Polsce
unormował się nieco, powoli podwyższając
standardy jakości zarówno oferowanych produktów, jak i obsługi klienta. Niemały wpływ
na to miały firmy zagraniczne, które po wejściu na nasz rynek szturmem zdobywały
klientów zjawiskami tak prostymi, jak grzeczność, i tak banalnymi, jak uśmiech. Nie da się
ukryć, że rodzimi przedsiębiorcy czerpali
wiele z wzorców zachodnich w zakresie
umiejętności handlowych, produkcyjnych
i obsługowych, z dobrym zresztą skutkiem.
Naprawdę trudno teraz odróżnić bank polski
od zagranicznego na podstawie oceny wnętrza placówki, jakości ulotek i folderów reklamowych oraz schludności ubioru pracownika, lub zgadnąć, czy właścicielem restauracji
chińskiej jest nasz rodak czy może ktoś z Azji,
ponieważ niemal wszystkie firmy we wszystkich prawie branżach w podobnym stopniu
starają się spełnić oczekiwania swoich klientów, przyciągnąć konsumenta kuszącą ofertą
i atrakcyjną ceną usług. Kwestia, jak im to wychodzi, to już zupełnie inna sprawa i teraz jedynym sędzią jest klient, który zrobi zakupy
w jednym lub drugim sklepie, założy konto
w tym lub zupełnie innym banku – a z takich
wyborów konsumenckich i konkretnych opinii klientów firmy powinny wyciągać wnioski.
Od początku XXI wieku e-handel wytycza
kolejne kierunki rozwoju procesów sprzedażowych i konieczność zwracania uwagi na zadowolenie klienta jako na czynnik mający największy wpływ na zysk firmy. Konsumenci poszukują nie tylko konkretnych produktów
w jak najniższych cenach, ale przede wszystkim
komfortu podczas zakupów, wygody, poszanowania swoich potrzeb, dyskrecji oraz najwyższej jakości obsługi. Lubimy chodzić po wielu
sklepach, by dotykać konkretnych produktów,
przymierzać je, wąchać i gawędzić o nich ze
sprzedawcami? Proszę bardzo, wszak galerie
handlowe są teraz czynne od świtu do późnych
godzin wieczornych, także w weekendy. Wolimy raczej robić zakupy w zaciszu domowego
fotela, ciesząc się swobodą i dyskrecją, bez narażania się na napotkanie wścibskiej sąsiadki
przy wyjściu z sex-shopu? Droga wolna, teraz
za pomocą kilku kliknięć myszką we własnych
czterech ścianach, bez skrępowania możemy
kupować, co nam się podoba. Do wyboru,
do koloru, jak kto woli.
*W artykule cytowano fragmenty z filmu „Miś”
w reżyserii Stanisława Barei
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Codziennie dla klienta
Biedronka jest obecna w setkach miejscowości we wszystkich regionach kraju,
a produkty z jej sklepów trafiają na polskie stoły od ponad 15 lat

D

zięki wciąż rosnącej liczbie sklepów sieć może
być naprawdę blisko
klienta. Swój rozwój, co
podkreśla, zawdzięcza
zaufaniu kupujących. To zaufanie dotyczy nie tylko jakości produktów oferowanych w codziennie niskich cenach, ale także przyjaznej obsługi powodującej, że zakupy w Biedronce są
po prostu przyjemne.

Sklepy przyjazne klientom
W przypadku sieci Biedronka
stwierdzenie, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy, nie jest
pustym sloganem. To dzięki ich staraniu sieć handlowa może zdobyć uznanie milionów konsumentów. A o to
uznanie nie jest wcale łatwo: z badań
przeprowadzonych przez Program Jakość Obsługi – które objęły tysiące
firm i instytucji z 200 branż – wynika,
że zaledwie jeden na czterech kupujących jest zadowolony ze sposobu,
w jaki został obsłużony. Najczęściej
krytykowane są: zachowanie, wiedza
i czas obsługi. Z drugiej strony klienci
nie kryją, że profesjonalna obsługa to
jeden z ważniejszych czynników, który
ma wpływ na wybór danej sieci handlowej. Przeprowadzone w ubiegłym
roku przez GfK Polonia badania dowiodły, że zadowoleni i lojalni klienci
danej sieci robią w niej zakupy średnio 45 razy w roku – niemal co tydzień.
Klienci niezadowoleni korzystają
z oferty takiej sieci średnio trzy razy
w roku. Wartość jednorazowego koszyka zakupów lojalnych klientów jest
blisko trzy razy wyższa od zakupów
klientów nielojalnych.
Tym większym wyróżnieniem jest
przyznanie sieci Biedronka, już dwukrotnie, Godła Jakość Obsługi. Wyróżnienie to przyznaje się firmom najbardziej przyjaznym klientom, prezentującym najwyższe standardy jakości
obsługi zarówno w swoich branżach,
jak i na tle ogólnopolskiego wskaźnika

obsługi. Laureaci wybierani są w badaniu, w którym bierze udział około
dwóch milionów konsumentów. Zadowolenie klientów potwierdzają
również inne badania. Z przeprowadzonego w 2010 r. przez Market Side
badania wynika, że aż 47 proc. mieszkańców dużych miast (powyżej 100
tys.) najczęściej kupuje w Biedronce.
A kupujący z takich ośrodków są wyjątkowo wyczuleni na jakość obsługi
i zdecydowana większość z nich nie
wiąże się z jedną określoną siecią.

Profesjonalni w każdym calu
W jaki sposób Biedronka dba o obsługę klienta? Liczy się każdy szczegół
– szybkość i profesjonalizm obsługi,
możliwość uzyskania informacji o produktach odpersonelu. Duży nacisk położony jest nanowoczesny wystrój sklepów, możliwość szybkiego znalezienia
szukanego produktu, a także wygodne
iestetyczne opakowania towarów.
Każdego roku w Polsce powstaje
kilkaset nowych sklepów sieci Bie-

dronka – są one niemal dosłownie
na wyciągnięcie ręki. To zaś powoduje,
że relacje między pracownikami
a klientami nie są anonimowe. Wiemy
dobrze, jak pomocna może okazać się
pani Basia lub Krysia z osiedlowego
sklepu – osoba, u której codziennie robimy zakupy, która nas poznaje i doradzi przy zakupach. A tak właśnie jest
w Biedronce.
Przedstawiciele sieci przypominają
o starej kupieckiej zasadzie: klient ma
zawsze rację. A zadaniem dobrego
sprzedawcy jest sprawić, by miał tego
świadomość.
Wyłonieni kandydaci poddawani
są cyklowi szkoleń. Pierwszy okres
pracy zawsze przebiega pod okiem
przełożonego, który pomaga we
wdrożeniu się w codzienne obowiązki. W sieci przestrzega się żelaznej zasady: każdy pracownik musi doświadczyć pracy na niższych szczeblach, dzięki czemu lepiej rozumie filozofię funkcjonowania firmy. Nie ma
tu wyjątków: również osoby, które
szykują się do objęcia stanowisk menedżerskich, przechodzą przez staż
w jednym ze sklepów.
Profesjonalne przygotowanie to
nie wszystko. Pracownicy wiedzą, że
mogą liczyć na nagrody za profesjonalne podejście do klienta. Tu ważnym elementem jest ocena dokonywana przez „mystery shoppers”, czyli
specjalnie przeszkolonych kupujących, sprawdzających poziom obsługi
w danym sklepie. Oceniają oni pracę
personelu pod różnym kątem, np. odgrywają rolę kapryśnych klientów lub
zgłaszają się do obsługi z nietypowymi sprawami. Pod uwagę brane jest
podejście pracownika do kupujących, jego umiejętność radzenia sobie
w trudniejszych sytuacjach i sposób
nawiązywania kontaktu z klientem.
Sklepy uzyskujące wysokie oceny korzystają z systemu premiowego.
O tym, jak wysoki jest poziom zaangażowania pracowników w jakość obsługi, świadczy fakt, że w 2010 roku

ponad 80 proc. z nich otrzymało premie związane z wysokim poziomem
obsługi klienta.

Od kasjera do menedżera
Motywacja finansowa to tylko jeden
ze sposobów, by pracownik poczuł się
zadowolony i związany z firmą. Dla załogi Biedronki – jak wykazują badania
– nie mniej istotna jest możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych
i wewnętrznego awansu. Osoba, która
doskonale sprawdza się w bezpośrednim kontakcie z klientami oraz samodzielnie i szybko rozwiązuje problemy, często jest świetnym kandydatem
do objęcia bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Kariera „od kasjera
do menedżera” w Biedronce zdarza
się częściej, niż wiele osób mogłoby
sądzić. Stąd dostęp pracowników
do bardzo bogatej oferty szkoleń podnoszących kwalifikacje. Pracownicy
wiedzą, że ich indywidualne predyspozycje i zdolności są kluczem do kariery zawodowej. Dla firmy ich kariera
to wzmocnienie potencjału firmy
i szansa na jeszcze lepsze oceny
w oczach klientów.
W trosce o wygodę i satysfakcję
klientów realizowany jest projekt, którego celem jest, aby przy większości
sklepów Biedronka znajdował się bankomat. To nie tylko wygoda – ale i bezpieczeństwo. Te same czynniki powodują, że wyjątkowa waga przykładana jest do profesjonalizmu ochrony
w sklepach tej sieci.
Biedronka – co tu kryć – ma wielkie
ambicje. Nie tylko chce powiększać
sieć sklepów, aby być coraz bliżej Polaków z dobrymi, rodzimymi produktami. Przedstawiciele sieci zapewniają,
że ich ambicją jest stałe udoskonalanie
jakości obsługi. Fakt, że klienci coraz
częściej wybierają te sklepy, świadczy
o tym, że te starania idą w dobrym kierunku. Głosy oddawane na sieć w rozmaitych rankingach są tego najlepszym świadectwem.

Najnowsze obserwacje
klientów sieci Biedronka
zamieszczone na portalu
www.jakoscobslugi.pl
Miła obsługa, pracownicy
uśmiechają się, chcą pomóc.
Szybciutko siadają do kas, jeśli
jest więcej klientów. Towar jest
świeży, poukładany kategoriami.
W sklepie panuje czystość,
świeżość. Lokalizacja jest idealna. Jestem bardzo zadowolony,
najbardziej z tego, że jest zdecydowanie najtaniej,
a pracownice się ślicznie
uśmiechają i rozmawiają!
Kamil, Hrubieszów

W tej Biedronce robiliśmy zakupy całą rodziną i każdy był
zadowolony. Sklep czysty – mimo zimowej aury, regały
również nie były zaniedbane,
a towar poukładany z widocznymi cenami. Wybór towaru
naprawdę duży i ceny przystępniejsze;-). Lokal dobrze
oświetlony, personel uśmiechnięty i pomocny. Przy kasie nie
trzeba długo czekać, wszystko
sprawnie przebiega. Wyszliśmy
zadowoleni.
Pysia, Pomorze Zachodnie

Szybko i sprawnie. Chętnie robię
zakupy w nietypowych porach
(niedziela rano), aby nie stać
w kolejce. Wtedy jest naprawdę
przyjemnie i szybko. W sklepie
jest dużo miejsca i nie ma problemu ze znalezieniem
potrzebnych produktów. Pani
przy kasie też wygląda na wypoczętą i zadowoloną, więc wizyta
w sklepie zostawia na mnie dobre wrażenie.
Andrzej, Międzybórz

W sklepie panował porządek,
znalezienie towaru nie stanowiło
problemu, towar na półkach był
dosunięty i ładnie dołożony.
Na sklepie znajdowało się kilku
pracowników, którzy dokładali towar. Prawie wszystkie kasy były
czynne, dzięki temu nie tworzyły
się zbyt duże kolejki, a obsługa
przebiegała sprawnie. Kasjerka
ubrana była w strój służbowy,
czysty i wyglądający schludnie.
Każdego klienta witała osobno
i traktowała indywidualnie. Zarówno mnie, jak i dwóm innym
osobom przede mną zaproponowała jednorazówkę,
a po zakończeniu transakcji
sprawnie wydała resztę i dała
paragon.
Anna, Ozimek

Bardzo często chodzę do tego
supermarketu. Ceny w nim są
bardzo konkurencyjne, a obsługa
miła i chętna do pomocy.
Przy kasie kasjerka mówi „dzień
dobry” czy też „do widzenia, zapraszamy ponownie”. Czasami
brak czerwonych koszyków, ale
to zazwyczaj się dzieje podczas
weekendów. Bardzo dużym udogodnieniem dla klienta stał się
bankomat przed kołowrotkiem.
lusiaczek3, Pyrzyce
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Przełomowe zmiany w serwisie
ROZMOWA | Wiktor Mikołajczyk, dyrektor działu serwisu firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
„wiedza rośnie w dialogu z innymi”, a każda reklamacja może być inspiracją do wprowadzenia
działań doskonalących. Nie mówiąc już o tym,
że staramy się każdą z nich traktować indywidualnie i z jednakowym zaangażowaniem.

Jak do kolejnej edycji nagrody Godło Jakość Obsługi
przygotowuje się jej trzykrotny laureat?
Wiktor Mikołajczyk: Ubiegłoroczne, trzecie
już z kolei, wyróżnienie w Programie Jakość
Obsługi potraktowaliśmy jako wyjątkowe wyzwanie. W okresie recesji i zaostrzającej się
konkurencji wiele firm próbowało zdywersyfikować swoją działalność czy też szukać
całkiem nowych pomysłów na przetrwanie.
Nasz serwis fabryczny sprzętu gospodarstwa
domowego konsekwentnie stawia na dalsze
podnoszenie jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów. W tym celu podjęliśmy
ważne decyzje dotyczące zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozwój serwisu.
Wdrożyliśmy działania na rzecz postrzegania
serwisu nie tylko jako miejsca napraw sprzętu
w terenie czy w warsztacie. Nasz serwis oferuje również sprzedaż części zamiennych
i akcesoriów do urządzeń, proponujemy doradztwo techniczne oraz dystrybuujemy
środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń
AGD. Wszystko po to, by nasi klienci od momentu zakupu naszego sprzętu byli
pod troskliwą opieką – co zresztą jest rdzeniem naszej działalności. W kręgu naszych
zainteresowań oprócz klienta indywidualnego są także partnerzy handlowi BSH, którym
jesteśmy w stanie zaoferować różnorodne
usługi. Serwis jest przecież niezwykle istotnym miejscem kontaktu klientów z firmą.
Naszą misją jest bycie wzorem do naśladowania w branży serwisów AGD.
Rzeczywistość nie zawsze jednak jest przyjazna?
Oczywiście w serwisie BSH mimo naszych starań zdarzają się również reklamacje. Są one
jednak traktowane jako forma dialogu i cenna wskazówka dla nas, co możemy poprawić
w naszej pracy. Wychodzimy z założenia, że

Centralny warsztat naprawy sprzętu drobnego

Co nowego serwis może zaproponować dziś swoim
klientom?
Rok 2011 będzie rokiem przełomu w usługach
serwisowych naszej firmy. Jak już wspomniałem, podjęliśmy wysokonakładowe inwestycje,
które znacznie poprawią jakość oferowanych
usług. Decyzja o budowie centrum serwisowego w Łodzi umożliwia nam całodobową
dostępność telefoniczną. Od kwietnia br. nasi
klienci będą mieli możliwość zgłaszania sprzętu do naprawy przez 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu. Nowoczesny magazyn
części zamiennych, jaki powstał w Łodzi, oraz
codzienne dostawy tychże części z Niemiec
i bezpośrednie dostawy do techników pozwalają nam na dalsze skrócenie czasu
oczekiwania na naprawę. Obecny 95-procentowy poziom dostępności części zamiennych
w Polsce powoduje, że generalnie realizujemy
zamówienia w tym samym dniu. Czas oczekiwania na części zamówione w Niemczech
wynosi trzy dni robocze. Mając na uwadze
oczekiwania naszych klientów, wydłużyliśmy
z 8 do 12 godzin dziennie realizację napraw
w domach klientów.
Wszystko, co pan powiedział, dotyczy
napraw u klientów, a co z naprawami
drobnego sprzętu AGD?
Obsłudze napraw sprzętu drobnego poświęcony jest nasz kolejny projekt. To Centralny
Warsztat Napraw Sprzętu Drobnego, zlokalizowany również w Łodzi, gdzie obecnie trwają
wytężone prace nad rozwiązaniami logistycznymi i informatycznymi dostosowanymi
do wymagań naszych klientów. Założeniem,
jakim kierowaliśmy się przy planowaniu tego
warsztatu, było skrócenie czasu naprawy
drobnych urządzeń AGD, dostarczanych
tam z całego kraju, do jednego – dwóch
dni. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych
trzech miesięcy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dostarczymy usługę
na najwyższym światowym poziomie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
wydłużyliśmy pracę naszych punktów serwisowych do godziny 18 oraz uruchomiliśmy nowy
sklep serwisowy w Łodzi, gdzie każdy może
osobiście oddać sprzęt do naprawy oraz skorzystać z naszej szerokiej oferty serwisowej.

Sklep serwisowy

Magazyn
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Poziom obsługi klienta do poprawy

P

Choć centra handlowe pojawiły się w Polsce raptem kilkanaście lat temu,
to zmieniły życie Polaków w sposób rewolucyjny

ierwsze galerie handlowe były
oszczędnymi w formie blaszakami
budowanymi głównie na obrzeżach
dużych miast. Wokół dużego superlub hipermarketu otwierano niewielką liczbę punktów handlowych i usługowych,
które dawały klientom poczucie zadowolenia
z powodu dużego wyboru towarów. Jakość obsługi była drugorzędna.
Kolejne lata przynosiły coraz większe zmiany jakościowe. Nowa generacja centrów handlowych to już obiekty wielofunkcyjne: handlowo-usługowo-rozrywkowe,
budowane
w centrach miast i – co równie istotne – z dużym wyczuciem miejsca, przestrzeni, form, materiałów i konkurujące między sobą m.in. architekturą, doborem najemców (sieci handlowych) oraz sposobem komunikacji z konsumentem. To również pierwsze zwycięstwa polskich centrów handlowych w konkursach
organizowanych przez ICSC w Europie (International Council of Shopping Centers; Międzynarodową Radę Centrów Handlowych): Manufaktury w Łodzi, Złotych Tarasów w Warszawie,
Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, Starego Browaru
w Poznaniu i wielu innych.
Warto przy okazji pamiętać, że handel jest jednym znajważniejszych czynników rozwoju miast.
Handel może bowiem funkcjonować bez miasta,

natomiast miasto nie może funkcjonować bez
handlu. W Polsce, niestety, nie ma ulic handlowych z prawdziwego zdarzenia. Sukces polskich
marek, takich jak: Solar, Reserved, Smyk, CCC
i inne, nie byłby możliwy bez centrów handlowych i ich dużej dynamiki rozwoju. W pogoni
za utrzymaniem dużej dynamiki rozwoju wiele
sieci handlowych zapomniało jednak o najważniejszym: okliencie. Zobserwacji ekspertów skupionych wokół Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że to właśnie poziom obsługi klienta w sieciach handlowych w Polsce pozostawia
dużo do życzenia. Podróżując po świecie, obserwujemy wysokie standardy świadczonych usług
i po powrocie oczekujemy podobnego poziomu
obsługi, bogatego asortymentu izaspokajania innych potrzeb związanych z procesem zakupowym również na gruncie polskim.
Sieci handlowe mające wysokie standardy
obsługi komunikują się z klientem w sposób ciągły i innowacyjny, dopasowując w tym procesie
swój model biznesowy do lokalnych, regionalnych potrzeb grupy docelowej. Pracownicy są
skrupulatnie szkoleni, a ich umiejętności poddawane okresowym ocenom. Taki model staje się
coraz częściej wdrażany przez sieci. Niestety,
wciąż dość powszechne jest wykorzystywanie
przez firmy tzw. sprawdzonego modelu biznesowego, który nie uwzględnia tego, że klient z Warszawy i Gdańska ma inne potrzeby w zakresie

produktu czy obsługi niż klient z Opola, Radomia lub Płocka.
Zarządcy i właściciele centrów handlowych,
we współpracy z najemcami galerii, tworzą coraz częściej programy, które w kreatywny sposób dostarczają klientom satysfakcji. Na terenie
centrów handlowych organizowane są koncerty, wystawy fotografii, pokazy mody, aukcje charytatywne, happeningi, programy edukacyjne
dla dzieci czy nawet profilaktyka zdrowia, tj.
zbiórka krwi czy badania mammograficzne dla
kobiet. Takie wydarzenia, podobnie jak wiele
innych, budują pozytywny wizerunek centrów
handlowych i przede wszystkim dostarczają
Polakom pozytywnych emocji. Tworzy się sieć
lojalnych klientów centrum.
To, czy dana grupa lojalnych klientów centrów
będzie zadowolona, zależy głównie od samych
sieci handlowych funkcjonujących w centrum:
od umiejętności, kompetencji, wiedzy i podejścia sprzedawcy do klienta. Na zadowolenie
klienta mają wpływ również takie elementy, jak:
oświetlenie, zapach, muzyka, rozmieszczenie
produktów w sklepie, wygląd witryny sklepowej
i wiele innych elementów składających się
na tzw. koncept handlowy. Kombinacje: jakości
towaru, miejsca i obsług, decydują o lojalności
i satysfakcji konsumentów.
AnnaSzmeja-Kroplewska,
dyrektorgeneralnyPolskiejRadyCentrówHandlowych

Polska Rada
Centrów Handlowych
PRCH jest stowarzyszeniem not for profit zrzeszającym obecnie ponad 150
firm działających w branży nieruchomości centrów handlowych. Jest
narodowym partnerem ICSC, International Council of Shopping Centers,
i działa na terenie Polski od 2003 roku.
PRCH zasłynęła w branży dzięki lobbingowi przeciwko ustawie WOH
i wypracowaniu kompromisu w sprawie
zakazu handlu w niedzielę. Stowarzyszenie wydaje raporty rynkowe, tworzy
kompleksowe programy edukacyjne dla
branży, jest organizatorem szkoleń, konferencji i spotkań networkingowych.
Od 2009 roku PRCH moderuje prace
zespołu najemców i wynajmujących
nad wypracowaniem kodeksu dobrych
praktyk.
Polska Rada Centrów Handlowych zorganizuje 2 czerwca 2011 roku
w Warszawie konferencję PRCH Retail
Horizons, która będzie poświęcona jakości obsługi klienta oraz dostarczaniu
pozytywnych doświadczeń zakupowych.

Jakość internetowej obsługi
Adrian Adziński
dyrektor działu obsługi użytkownika NK.pl

U

żytkownicy serwisów internetowych
przyzwyczajeni są do szybkiego pozyskiwania cennych dla nich informacji oraz równie szybkiej ich wymiany.
Truizmem jest stwierdzenie, że analogiczne oczekiwania dotyczą działów obsługi klienta każdej firmy.
Niemniej użytkownik Internetu właśnie ze względu
na specyfikę samego medium jest w tej kwestii jesz-

cze bardziej wymagający – najczęściej oczekuje rozwiązania problemu w czasie niemalże rzeczywistym.
Co więcej – coraz częściej satysfakcję odczuwa wówczas, gdy sam może uporać się ze swoim kłopotem.
Przyglądając się obsłudze klienta w Internecie,
na przykładzie NK.pl (dawniej Nasza-Klasa.pl) należy zauważyć, że zasadnicza większość problemów rozwiązywana była za pośrednictwem wiadomości e-mail, które docierały do pracowników
serwisu przez odpowiedni formularz. Niemniej
szczególnie w początkowych okresach istnienia
internetowych przedsięwzięć szybkość i jakość takiej obsługi nie zawsze stoi na odpowiednim poziomie. Naturalnie wynika to z faktu uzyskiwania
przez młode podmioty zdolności operacyjnych
(pozyskiwanie zasobów ludzkich i odpowiedniego oprogramowania) oraz nabywania kompetencji (tworzenie procedur, dobrych praktyk, przeprowadzanie szkoleń personelu, tworzenie syste-

mu monitorowania jakości pracy), które są procesami czasochłonnymi. Jednocześnie nieustannie
rosną oczekiwania konsumentów.
Zeszły rok pokazał także, że nie tylko obsługa
przez specjalistów, ale także odpowiednio rozwijane samoobsługowe centrum pomocy przynosi coraz lepsze rezultaty zarówno w zakresie jakości,
szybkości, jak i satysfakcji z obsługi. Kluczowe okazuje się formalne bogactwo w przedstawianiu treści
pomocowych (co okazuje się pomocne szczególnie
w przypadku obsługi klientów o dużej rozpiętości
wieku i dużym zróżnicowaniu zaawansowania w
poruszaniu się po Internecie) oraz sprawne mechanizmy ich wyszukiwania. Opisy wzbogacane wizualizacjami, porady dnia, filmy instruktażowe, przejrzysty i funkcjonalny rozkład wszystkich informacji
oraz wyszukiwanie podpowiadające najczęściej zadawane zapytania – sprawdzają się coraz lepiej.
Niemniej tak prowadzona obsługa wymaga dużej

uwagi i podejmowania decyzji w zasadzie na bieżąco, a często nawet zmusza do wyprzedzania oczekiwań użytkownika.
Jak pokazują nasze ostatnie działania – warto
również stawiać na społeczność zaangażowaną w
naszą usługę i obsługę. Dobrym pomysłem jest
udostępnienie klientom dedykowanego miejsca
(np. grupy), gdzie mogą sami wymieniać się opiniami czy poradami oraz dzięki któremu na bieżąco wiemy, jak można modyfikować nasze materiały i działania, tak by jeszcze bardziej odpowiadały potrzebom klientów.
Podsumowując – dedykowany zespół specjalistów, odpowiednio przygotowane i poprawiane materiały, szukanie nowych sposobów kontaktu z klientem oraz angażowanie go do rozwiązywania problemów innych sprawiają, że nasza obsługa ma szanse stać na naprawdę wysokim poziomie.

Jeszcze nie jest tak wspaniale z jakością obsługi w Polsce
Jakość obsługi i podejście firm do klienta wciąż się zmienia, choć nie wszędzie na lepsze. Konsument dalej
trafia na prawdziwe skanseny i nieprzyjazne molochy żywiące się niezadowoleniem klienta.
Na szczęście jest światełko w tunelu, które powoli się powiększa

Mariusz Kaliś
uczestnik Programu Jakość Obsługi

P

rzez kilka ładnych lat dużo zmieniło się
w Polsce odnośnie do jakości obsługi.
Na pewno duży wpływ na te zmiany
miał portal www.jakoscobslugi.pl,
gdzie klienci mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obsługi. Powszechnie wiadomo, że jeżeli jakość obsługi nie
będzie zadowalająca, to klienci nie przyjdą. Jest
jeszcze sporo wyjątków, gdzie jakość obsługi pozostawia wiele do życzenia.
Na pewno większość z nas zna monopolistę
Pocztę Polską i wie, jak tam jest z jakością. Pa-

trząc na placówki w Białymstoku, można policzyć na palcach jednej ręki, gdzie klient może
wyjść zadowolony z poczty. Przez cały czas można odczuć, że klient nie jest mile widziany. Z problemami uzyskuje się jakiekolwiek informacje.
Ponadto dużym problemem jest usprawnienie
pracy. Dość często można się spotkać z sytuacją,
gdzie klienci stoją w dużych kolejkach, a w drugim okienku pracownik siedzi i zajmuje się papierkami. Szkoda, że nie ma jeszcze prawdziwej
konkurencji w tej branży.
Kolejną firmą, gdzie potrzebne są zmiany, jest
według mnie PKO BP. Aby czegokolwiek się dowiedzieć, trzeba mieć anielską cierpliwość. Pracownicy robią wielką łaskę, aby pomóc klientom. Przykładem może być oddział w Białymstoku na jednym z osiedli. Już w momencie podejścia do okienka klient chce uciekać, bo jak
zobaczy minę pracownicy, to wszystkiego się
odechciewa. Oprócz tego bank jest czynny przez
kilka godzin i w niektórych dniach jest zamyka-

ny wcześniej, mimo że non stop są tam kolejki,
a klienci pracują do 16. Po tej godzinie już nic nie
załatwią.
Jednakże śmiało można wskazać też firmy,
gdzie jakość obsługi jest na bardzo wysokim poziomie. Przykładem jest sieć Deichmann, gdzie
klient wchodzący do salonu jest od razu witany
przez obsługę. Podczas oglądania oferty podchodzą do niego pracownicy z propozycją pomocy. Starają się, aby klient był zadowolony
z pobytu w ich salonie. Wiadomo, że jak klient
jest zadowolony, to wróci do sklepu ponownie,
a także powie o tym znajomym, którzy może także przyjdą.
Kolejnym przykładem może być sieć
sklepów Tchibo. Tu także widać, że klient jest
stawiany na pierwszym miejscu. Takie podejście sprawia, że firma ta jest wielokrotnym
laureatem Godła Jakość Obsługi, które wręczają klienci za pośrednictwem portalu
internetowego www.jakoscobslugi.pl. Na te-

renie salonu można zauważyć godła z kilku
lat. Dzięki temu klient ma pewność, że zostanie należycie obsłużony.
Jeszcze nie jest tak wspaniale z jakością obsługi w Polsce. Są firmy, w których muszą nastąpić
zmiany. Ich brak może doprowadzić do odpływu klientów. Jednocześnie można zauważyć,
że firmy dążą do poprawy swoich relacji
z klientami. Jak wspomniałem wcześniej, duży
wpływ na to ma właśnie portal www.jakoscobslugi.pl. Czytając różne opinie użytkowników
portalu, można zauważyć przy wielu z nich odpowiedzi od firm. Widać, że zależy im na tym,
by klient był zadowolony i chcą od razu reagować na jakiekolwiek problemy i niedogodności, które spotkały ich klientów.
Jednakże, jak podają wskazane przez portal
przykłady, niektóre firmy żądają usunięcia opinii
wyrażonej przez klienta. Takie podejście na pewno odstrasza kolejnych potencjalnych klientów
do odwiedzin tego punktu w przyszłości.
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Uwaga klient! Myślisz, że nie zauważy? Nic bardziej mylnego…
Nie dla psa kiełbasa

Stare, sprawdzone metody najlepsze

Zwykle do Plazy chodzę po pracy, dlatego jestem elegancko
ubrana i umalowana, więc wyglądam na klienta godnego uwagi.
Sprzedawczyni przy kasie zawsze była miła, co wydawało mi się
normalne, bo w profesjonalnym i ekskluzywnym sklepie tak obsługa powinna się zachowywać, a właściwie to w każdym sklepie,
któremu zależy na klientach. Raz zdarzyła mi się wpadka! W sobotę po zajęciach z jogi po drodze podskoczyłam do Plazy poszukać
perfum na prezent gwiazdkowy. Ubrana w dżinsy i bluzę z kapturem ruszyłam do Sephory. […] Sprzedawczyni spojrzała na mnie
jak na bezdomnego psa, który pomylił śmietnik z ekskluzywną restauracją, machnęła niedbale ręką na szafę ciągnącą się w kierunku drzwi, rzuciła coś w stylu „to kwestia gustu”, odwróciła się i poszła sobie, nawet na mnie nie patrząc.
Magdalena, Lublin

Gdzie są moje okulary?
Moja instruktorka zdecydowała podrzucić mnie na najbliższy
przystanek. Kierowca podjechał pod przystanek i nie zatrzymał
się, choć machałam. Podrzuciła mnie więc pod kolejny. Sytuacja się
powtórzyła. Dopiero na trzecim kierowca zareagował.

Całego uroku dodaje widok, jak przy płaceniu szefowa wyciąga
woreczek z pieniędzmi spod bluzki, zza biustonosza.

Sylwia, Sypniewo

Anna, Lwówek Śląski

Czy komuś się tu spieszy?

Praca nie zając…
W sklepie panowało opustoszenie. Trzy panie obsługujące kasę
znudzone podczas obsługi klientów rozmawiały sobie o sprawach
osobistych. Jedna piłowała paznokcie, a druga skanując towar
na kasie, pogryzała drugie śniadanie. Pozostałych pracowników
sklepu nie było widać […] Jak to możliwe, że ludzie zamiast wykonywać swoje obowiązki, siedzą w kątach, jakby pochowani, a klienci nie mogą komfortowo dokonać zakupów.

Palić mi się chce, palić!
Znudzona kasjerka próbuje zamknąć kasę, choć kolejki są, może niezbyt długie,
ale po dwie, trzy osoby,
i z rozbrajającym uśmiechem tłumaczy, że już tak
długo nie paliła!!!
Maria, Warszawa

Wracając późno w nocy z imprezy, zamówiłam taksówkę z tej
korporacji. Jechaliśmy w cztery osoby. Ponieważ wracaliśmy z imprezy, kierowca założył chyba, że jesteśmy pijani, i postanowił to
wykorzystać. Zamiast pojechać najkrótszą trasą przez najbliższy
most, pojechał dookoła. Kiedy zwróciliśmy mu uwagę, twierdził, że
trasa przez niego wybrana jest podobnej długości. Jednak nie pojechał tak, jak mówił, ale zrobił kolejne kółko dookoła miasta, co
wydłużyło trasę prawie dwukrotnie.

Ilona, Starogard Gdański

Inwigilacja 24h

Kalapcio, Warszawa

Robiąc zakupy tuż przed zamknięciem, czułem się jak intruz,
który wkroczył na teren wroga. Ochroniarz obserwował mnie cały
czas, stał nade mną, czekając, kiedy skończę zakupy.

Kanapkowy skrytożerca

Jacek, Kartuzy

Racja to ja!
Pani wykrzyczała mi oburzona: Do Chorwacji?! A po co pani
chce tam jechać?! Tam jest tak drogo i samolotem tam się nie doleci! Z takim małym dzieckiem to niech pani jedzie gdzieś bliżej!
Po czym powiedziała do swojej koleżanki: Nie? Dobrze mówię?!
Koleżanka przytaknęła, a ja już byłam przy drzwiach i bez słowa
opuściłam to biuro.

Anna, Bytom

W czasie drukowania dokumentów pani przystąpiła do konsumowania kanapek, raz po raz pochylając się pod biurko. […] Na koniec pani wyraźnie się ożywiła (może kanapki podziałały) i próbowała dość nachalnie wcisnąć mi inny produkt firmy, o który nie pytałam i którym nie byłam zainteresowana.
Beata, Wałbrzych

Fragmenty obserwacji z portalu www.jakoscobslugi.pl
w oryginalnym brzmieniu
Autor grafik: Bartłomiej Belniak
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Z punktu widzenia handlowca
Zagadnienie profesjonalnej obsługi klienta interesuje mnie nie tylko z perspektywy klienta, ale również z punktu widzenia sprzedawcy.
Moja praca w handlu sprawia, że na co dzień mam do czynienia z dziesiątkami klientów. Każdy z nich wymaga indywidualnego
traktowania i jak najwyższego poziomu obsługi

M
Malwina Chwedoruk
pracownik handlowy, uczestniczka
programu „Jakość Obsługi”

REKLAMA

PARTNERZY DODATKU

oim zadaniem jest sprostać tym
wymaganiom i uzyskać satysfakcję każdego klienta. Staram
się, aby moja obsługa opierała
się na marketingu partnerskim,
bo jest to gwarancja sukcesu na rynku. Osiągnięcie zamierzonych przeze mnie celów byłoby trudne, gdyby nie pomoc portalu
www.jakoscobslugi.pl. Kiedy ponad dwa lata
temu przypadkowo natknęłam się na ten
portal, nie spodziewałam się, że odegra tak
dużą rolę w moim życiu.
Oprócz zamieszczania własnych obserwacji często śledzę obserwacje dodane przez innych użyt-

kowników. Dzięki temu zapoznaję się z innym
punktem widzenia i dowiaduję się, na co zwracają
uwagę pozostali obserwatorzy.
Zdaję sobie sprawę, że wysoka jakość obsługi to nie tylko sympatyczny i życzliwy
sprzedawca. Na ową jakość składa się wiele
elementów, które często są bagatelizowane
przez handlowców. Są to między innymi: organizacja i czas obsługi, ceny, dostępność
produktów, zachowanie i kompetencje pracowników oraz wygląd miejsca obsługi.
Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że
korzystanie z tej strony internetowej poszerzyło moje horyzonty oraz otworzyło mi
oczy na wiele spraw. Dzięki zamieszczanym

tam obserwacjom zrozumiałam, że jako
klient mam prawo stawiać wymagania i oceniać innych. Obecnie, robiąc zakupy czy korzystając z usług różnych przedsiębiorstw,
potrafię dokonywać obiektywnej oceny jakości w tych firmach.
Mogę śmiało stwierdzić, że www.jakoscobslugi.pl pomaga mi sprecyzować moje prawa jako klienta oraz określić moje obowiązki, kiedy występuję w roli sprzedawcy. Mam
nadzieję, że z upływem czasu ocena obserwowanych f irm zawsze będzie pozytywna,
a krytyczne obserwacje będą pojawiały się
sporadycznie, jedynie ku przestrodze dla
innych.

