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J u! po raz 11. obchodzimy w Polsce Mi"dzynarodowy Dzie#
Konsumenta, cho$ %wi"to to, które swoje korzenie ma w Sta-
nach Zjednoczonych, znane jest na%wiecie od 1983 roku. Nie-
stety, w Polsce jeszcze kilkana%cie lat temu nawet nie mo!na by-
&o powiedzie$ o jakichkolwiek standardach obs&ugi klienta,

które uwzgl"dnia&yby jego potrzeby i wymagania.
Cofaj'c si" w czasie, przypominamy sobie, jak to by&o kiedy%, gdy

sprzedawczyni by&a królow', a klient… no w&a%nie, nie mia& zbyt wiele
do powiedzenia. Czy PRL-owska jako%$ obs&ugi to ju! przesz&o%$? Cza-
sem mo!na odnie%$ wra!enie, !e w niektórych miejscach czas po prostu
si" zatrzyma&.

Jest lepiej, ale… nadal słabo!
Mi"dzynarodowy Dzie# Konsumenta to dobra okazja, by si" przyj-

rze$ jako%ci obs&ugi z dwóch perspektyw – klienta i firmy. Coraz wi"cej
mówi si" o konsumencie, jego prawach, %wiadomo%ci i wymaganiach.
Coraz wi"cej firm chce pozna$ go lepiej, lepiej rozumie$ i w pe&ni dosto-
sowa$ swoj' dzia&alno%$ do jego potrzeb. Jak pokazuj' wyniki ogólno-
polskiego badania Programu Jako%$ Obs&ugi, cho$ z roku na rok jako%$
obs&ugi wzrasta, to jednak polskie firmy maj' jeszcze wiele do zrobienia.

Społeczność konsumentów ocenia firmy
Wraz z Programem Jako%$ Obs&ugi przyjrzeli%my si" najcz"%ciej oce-

nianym przez konsumentów bran!om iwiemy ju!, co klienci oceniaj' naj-
lepiej, aco najgorzej, iktóre firmy zosta&y nominowane przez nich doGo-
d&a Jako%$ Obs&ugi2011. Oprzyznaniu tego wyró!nienia decyduj' opinie
i oceny konsumentów – tylko one maj' wp&yw na to, które przedsi"bior-
stwa znajd' si" w elitarnym gronie najprzyja(niejszych firm w Polsce.
A analiza stale nap&ywaj'cych pozytywnych i negatywnych opinii klien-
tów firm i instytucji pozwala sprecyzowa$ ich oczekiwania i dostarcza
obu stronom cenne informacje o jako%ci obs&ugi i kierunkach, jakie po-
winny obra$, by zadowolenie klientów ci'gle ros&o.

Prosto z Polski: jakość obsługi tu i ówdzie
Specjalnie dla konsumentów polska jako%$ obs&ugi zosta&a te! do-

k&adnie prze%wietlona, od wysokich Tatr po wody Ba&tyku. Wnioski s'
takie: w Lublinie tankuj', w Poznaniu nie kupuj' w t&umie, a w Warsza-
wie agenci nie daj' rady. Co si" dzieje na)l'sku, nad morzem, w dawnej
stolicy i innych najwi"kszych miastach Polski? Te i wiele innych cennych
dla ka!dego %wiadomego konsumenta informacji znajdziesz tak!e
w tym wydaniu.

Wirtualnie lepiej niż w realu?
W dobie zaawansowanych technologii, gdy prawie ka!dy korzysta

z Internetu albo cho$ raz zetkn'& si" z nim, ro%nie te! inna konkurencja
dla firm. Do walki o klienta wkroczy&y e-sklepy. Na portalu 
www.jakoscobslugi.pl tysi'ce internautów wypowiedzia&o si" na temat
dwóch form zakupów – tradycyjnej w sklepach i nowoczesnej online.
Wskazali te! plusy i minusy e-sklepów i sklepów tradycyjnych. Dlacze-
go i czym e-zakupy przekonuj' do siebie tysi'ce internautów? Czy
przyzwyczajenia i preferencje zakupowe Polaków zmieniaj' si" wraz
z popularyzacj' i zwi"kszeniem dost"pu do Internetu? Wyniki rapor-
tu Programu Jako%$ Obs&ugi wskazuj', !e e-sklepy rosn' w si&" i wygry-
waj' ze sklepami tradycyjnymi pod wieloma wzgl"dami, cho$… nadal
wolimy kupowa$ w tych drugich.

Jak klienci oceniaj! firmy?
Dodatek specjalny

Międzynarodowy
Dzień Konsumenta

Nominacje
Godło Jakość Obsługi 2011 najbardziej przyjaznych firm w Polsce
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Spo"eczno#$ konsumentów ocenia firmy

Zaczynamy %wiadomie porusza$ si" w g'szczu firm, skle-
pów i instytucji. Mi"dzynarodowy Dzie# Konsumenta to
znakomita okazja, by przyjrze$ si" jako%ci obs&ugi z dwóch
perspektyw – oczami klientów i firm.

)wiatowy Dzie# Konsumenta po raz pierwszy obchodzono w
1983 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce oficjalnie %wi"tuje-
my ten dzie# od 2000 roku. Coraz wi"cej mówi si" o konsumencie,
jego prawach, ale s' to z regu&y ogólniki. Warto podr'!y$ ten temat
i zag&"bi$ si" w jako%$ obs&ugi.

Gdzie szukać informacji?
Ksi"gi skarg i za!ale# to ju! prze!ytek z poprzedniego tysi'clecia.
Konsumenci XXI wieku oceniaj' firmy i dziel' si" opiniami z innymi
w sieci. Internet to teraz g&ówne (ród&o informacji na ka!dy mo!liwy
temat. Mo!na tam znale($ grup" klientów wszelkich firm i instytu-
cji, którzy po udanym lub nieudanym (bo zdarza si" tak wci'!, nie-
stety) kontakcie z firm' wpisuj' w t" ogromn' baz" danych swoje
wra!enia, oceny i obserwacje.
W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej korzystaj' np. z
www.yelp.com, a w Polsce od lat konsumenci dziel' si" opiniami
z innymi na www.jakoscobslugi.pl. Je%li przyjrzymy si" temu zja-
wisku z bliska, zauwa!ymy, !e Program Jako%$ Obs&ugi wykorzy-
stuje najnowocze%niejsze rozwi'zania komunikacyjne, które
maksymalnie u&atwiaj' konsumentom dost"p zarówno do opinii
innych, jak i wyra!ania w&asnego zdania o szeroko poj"tej pol-
skiej jako%ci obs&ugi. )mia&o mo!na nazwa$ to multiplatform', bo
klienci regularnie uczestnicz' w !yciu portalu opinii www.jako-
scobslugi.pl, aktywnie dzia&aj' na portalach spo&eczno%ciowych,
a tak!e wchodz' w rozszerzon' rzeczywisto%$ przez swoje tele-
fony komórkowe – zupe&n' nowo%$ na naszym rynku.
Ka!dy z nas jako klient domaga si" ju! nie tyle dobrej, co najlepszej ja-
ko%ci i ma do niej prawo. Jakakolwiek, czyli byle jaka, jako%$ produk-
tów i obs&ugi ju! nikomu nie wystarczy. Coraz wi"cej mened!erów firm
zdaje sobie spraw", !e nie op&aca si" lekcewa!y$ !adnego klienta, bo
mo!na na tym straci$ wi"cej, ni! si" wydaje na pierwszy rzut oka. Nasz
klient nasz pan – to stare powiedzenie zawiera sam' prawd" i staje si"

coraz bardziej aktualne w naszych czasach. Przecie! to klient swoimi
opiniami wspó&decyduje o istnieniu i pozycji firmy na rynku. Jego za-
dowolenie lub niezadowolenie ma ogromne znaczenie.
Portal www.jakoscobslugi.pl to niewyczerpana skarbnica wiedzy dla
ka!dego %wiadomego swych praw i wymaga# konsumenta, bo klient
zawsze b"dzie dzieli$ si" swoimi opiniami i ocenia$ firmy, a portal daje
dodatkow' mo!liwo%$ skonfrontowania takiej oceny z opiniami in-
nych. Próg zadowolenia i wymogów stawianych przez konsumentów
b"dzie te! ci'gle rós& i firmy b"d' musia&y dostosowa$ standardy ob-
s&ugi do klientów, a nie odwrotnie.

Jakie informacje można znaleźć?
Wracaj'c do www.jakoscobslugi.pl – co mo!na znale($ na tym por-
talu? Mi"dzy innymi informacje o firmach i instytucjach z ca&ej Pol-
ski, nadzwyczaj cenne, bo napisane przez realnych klientów, którzy
naprawd" tam byli, zobaczyli i ocenili jako%$ obs&ugi wed&ug swoich
standardów. Ka!dy, bez wyj'tków, mo!e zosta$ „ekspertem od ja-
ko%ci obs&ugi” i wraz z innymi na bie!'co j' ocenia$.
Poruszanie si" po serwisie i dodawanie opinii jest wyj'tkowo proste
i intuicyjne. Ka!dy konsument podo&a temu zadaniu. Pozytywne lub
negatywne wra!enia z kontaktu z firm' oceniamy w skali od -5 do +5.
Dodatkowo mo!emy ocenia$ poszczególne aspekty jako%ci obs&ugi
dla u&atwienia pogrupowane w pi"$ obszarów: organizacja i czas ob-
s&ugi, wygl'd miejsca obs&ugi, wiedza i kompetencje personelu, za-
chowanie i wygl'd personelu oraz oferta, cena, asortyment.

Wielomilionowa społeczność sprawdza, ocenia i nagradza
Program co roku nagradza najlepsze firmy wyj'tkowym god&em. W
przeciwie#stwie do innych rankingów i plebiscytów nie sugeruje si"
g&osami anonimowych ekspertów i specjalistów, ale jest pomostem
komunikacyjnym mi"dzy realnymi konsumentami i firmami. Decy-
zja o uczestnictwie firmy, a tak!e o wyró!nieniu jej (lub nie) w progra-
mie nie nale!y do samej firmy, ale do konsumentów. To ich g&osy, opi-
nie i oceny decyduj' o tym, jak wygl'daj' rankingi w poszczególnych
bran!ach i które firmy mog' pochwali$ si" God&em Jako%$ Obs&ugi.
Samo wpisywanie opinii konsumenckich to nie wszystko. Wielomi-

lionowa spo&eczno%$ klientów codziennie aktywnie ocenia firmy oraz
siebie nawzajem, oceniaj'c i komentuj'c obserwacje innych cz&on-
ków spo&eczno%ci. Przegl'daj'c ich komentarze, bez trudu mo!na
wyczyta$, jakie tre%ci podobaj' si" u!ytkownikom, a jakie nie.

Korzyści dla obu stron
W programie wygrywaj' obie strony. Zyskuje konsument maj'cy
realny wp&yw na popraw" jako%ci obs&ugi, jak i firmy, które dzi"ki
niemu zdobywaj' cenne informacje o swojej pracy oraz o tym, jak
doskonali$ relacje z klientami. To tak!e nowoczesna platforma ko-
munikacji klient – firma i klient – klient. Przedstawiciele firm na
bie!'co analizuj' i czytaj' zamieszczane opinie i w&'czaj' si" w dia-
log z klientami – to dowodzi, !e opinie nie trafiaj' do czarnej dziury.
W tym programie liczy si" przede wszystkim g&os konsumenta. Firmy
spogl'daj' na w&asn' dzia&alno%$ z perspektywy swojego klienta.
Specjalistyczne badania i sonda!e nie zawsze ukazuj' ca&' prawd" o
jako%ci obs&ugi firm. Dlatego ich prezesi, mened!erowie i pracownicy
powinni spojrze$ na t" sfer" swojej dzia&alno%ci oczami prawdziwych
klientów, którzy niejednokrotnie dostrzegaj' o wiele wi"cej.

Jest lepiej, ale… nadal s"abo!

WProgramie Jako%$ Obs&ugi konsumenci opisuj' swoje
pozytywne lub negatywne wra!enia z zakupów i wi-
zyt zarówno w hipermarkecie, jak i sklepie osiedlo-
wym, sieciowej restauracji lub ulubionej cukierni, w
banku (tak!e internetowym), w hotelu, na stacji ben-

zynowej, w serwisie samochodowym, przychodni lekarskiej, w urz"-
dzie, kinie i setkach innych miejsc, pogrupowanych w 20 bran! i prze-
sz&o 200 kategorii. Oceny jako%ci obs&ugi dokonywane s' przez konsu-
mentów na skali od -5 do +5, bez oceny neutralnej (0), wraz z uzasadnie-
niem w formie opisu tekstowego oraz okre%leniem czasu i miejsca ob-
serwacji, przy u!yciu specjalnego formularza.

Wskaźnik poziomu jakości obsługi
Na podstawie ocen i opinii konsumentów obliczany jest wska(nik
poziomu jako%ci obs&ugi wyra!ony jako procent zadowolenia
klientów – jest to kompleksowa ocena jako%ci obs&ugi z punktu wi-
dzenia oczekiwa# prawdziwych konsumentów.

Jakość obsługi powoli pnie się w górę
Program Jako%$ Obs&ugi od 2008 roku stale analizuje poziom ob-
s&ugi klientów w Polsce. Najnowsze wyniki wskazuj', !e z roku na
rok jest coraz lepiej – w 2010 r. poziom zadowolenia klientów po raz
kolejny wzrós& i osi'gn'& poziom 44 proc.

Mimo wszystko jest nadal słabo
Jednak obs&uga klientów wymaga jeszcze sporej poprawy. W 2010
roku niespe&na po&owa zamieszczonych opinii by&a na ocen" %wiet-
n' i dobr'. W pozosta&ej cz"%ci konsumenci wskazali mniej lub wi"-
cej elementów do poprawy – a! 23 proc. opinii to ocena fatalna!

Polskie wzloty i upadki 
W 2010 roku tylko w trzech województwach (opolskie, &ódzkie i %wi"-
tokrzyskie) odnotowano spadek zadowolenia z jako%ci obs&ugi w sto-
sunku do poprzedniego roku. W pozosta&ych szybciej lub wolniej na-
st"puje poprawa. Najwi"ksz' zmian" na lepsze w jako%ci obs&ugi za-
uwa!yli mieszka#cy województwa zachodniopomorskiego.
Najwy!sze wska(niki jako%ci obs&ugi odnotowano w wojewódz-
twach w pó&nocnej cz"%ci Polski – zachodniopomorskim, kujaw-
sko-pomorskim i podlaskim, a najni!sze w &ódzkim i dolno%l'skim.

Czas klientów na wagę złota
W poszczególnych obszarach jako%ci obs&ugi ocenianych przez
konsumentów nast'pi&o przetasowanie w stosunku do ubieg&ego
roku. „Wygl'd miejsca obs&ugi”, najlepszy w 2009 roku, ci'gle jest
najwy!ej oceniany, ale mimo wszystko konsumenci zauwa!yli
zmian" na gorsze. Tylko najni!ej sklasyfikowany w 2009 roku ob-
szar „zachowanie i wygl'd personelu” wskoczy& wy!ej i zepchn'&
„organizacj" i czas obs&ugi” na ostatni' pozycj".
Uwaga! Firmy i instytucje nie szanuj' czasu swoich klientów i mu-
sz' jeszcze ci"!ko pracowa$ nad szybsz' i efektywniejsz' organi-
zacj' obs&ugi.

Na co firmy powinny zwrócić uwagę?
Najlepiej oceniono te obszary, które nie s' zwi'zane z bezpo%red-
nim kontaktem z pracownikami – zatem nale!y usprawni$ proces
obs&ugi klienta i zmotywowa$ pracowników w taki sposób, by ci
nie spocz"li na laurach i dbali o jak najwy!szy poziom zadowole-
nia ka!dego klienta. Z analiz opinii i zachowa# konsumenckich
wynika tak!e, !e klienci lepiej oceniaj' firmy otwarte na dialog,
które potrafi' przyzna$ si" do pope&nianych b&"dów czy pewnych
niedoci'gni"$, a z g&osów klientów wyci'ga$ wnioski i modyfiko-
wa$ standardy obs&ugi tak, by spe&ni$ ich oczekiwania.
Czy kolejny rok przyniesie ponowny wzrost jako%ci obs&ugi? O tym
zdecyduj' stale nap&ywaj'ce opinie i oceny klientów firm z ca&ej Polski.

Kupujemy ka%dego dnia, wybieraj!c spo#ród wielu firm, sklepów, marek. Korzystamy z wyprzeda%y, kusz!cych promocji. 
Robimy e-zakupy za pomoc! e-p"atno#ci. Coraz lepiej znamy swoje konsumenckie prawa i potrafimy je egzekwowa$. 

Coraz wi&cej z nas szuka opinii innych klientów jako najbardziej pewnego 'ród"a sprawdzonej informacji

Korzyści dla klientów:
– realny wp"yw na popraw& jako#ci obs"ugi w Polsce
– mo%liwo#$ oceniania firm i instytucji
– kontakt z przedstawicielami firm
– szybkie wyszukiwanie opinii i ocen konsumentów
– nawi!zywanie kontaktów z innymi klientami firmy lub z danej

miejscowo#ci

Korzyści dla firm:
– sta"y monitoring jako#ci obs"ugi
– budowa i umacnianie relacji z klientami
– dialog z klientem
– motywacja pracowników
– dost&p do informacji i analiz opinii konsumenckich

Nie jest tajemnic!, %e w ka%dej bran%y istnieje spora konkurencja i trwa codzienna walka o klienta i pozycj& na rynku. Wiadomo te%, %e dora'ne 
dzia"ania promocyjne i chwilowe poprawy jako#ci obs"ugi ju% nie wystarcz!. Dzi# jako#$ obs"ugi firm musi systematycznie wzrasta$, by mog"y 

utrzyma$ sta"ych klientów i zdobywa$ nowych. Firmy i instytucje licz! si& z opiniami konsumentów i ju% wiedz!, %e g"os klienta zyska" ogromn! si"&

Poziom jakości obsługi w proc.

Ocena jakości obsługi w proc.

Poziom jakości obsługi w Polsce w proc.

Zadowolenie konsumentów w 2010 r. wg 5 obszarów oceny w proc.
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Nominacje najbardziej przyjaznych firm w Polsce w 2011

Banki, finanse, ubezpieczenia

Po znacznym wzro%cie jako%ci obs&ugi w 2009 roku, w
którym recesja wymusi&a na instytucjach finansowych
zwrócenie baczniejszej uwagi na klienta, w 2010 roku
bran!a straci&a 9 punktów procentowych. Niepokój
budzi fakt, i! od pocz'tku 2011 roku a! 
115 instytucji z tej bran!y osi'gn"&o ni!szy wynik od
%redniej bran!y, a w 45 firmach wska(nik jako%ci ob-
s&ugi ma warto%$ ujemn'. Najwy!szy poziom jako%ci
obs&ugi odnotowano w województwach lubuskim (51
proc.) oraz podkarpackim (48 proc.). Najni!szy w wo-
jewództwie &ódzkim (24 proc.).

Konsumenci najcz"%ciej narzekaj' na zbyt d&ugie oczekiwanie na
obs&ug". Jedynie co drugi klient wyrazi& pozytywn' opini" na ten
temat. Generalnie najcz"stszymi powodami niezadowolenia s':
liczba czynnych stanowisk, brak oddzielnych stanowisk, w któ-
rych dokonywane s' operacje finansowe, stanowisk obs&ugi nie-
transakcyjnej, nieprzyjazne procedury, utrudniony kontakt z info-
lini' banku. Najwi"cej pozytywnych obserwacji, zwi'zanych z or-
ganizacj' i czasem obs&ugi, zanotowano dla ING Banku )l'skiego
(78 proc.) oraz mBanku (71 proc.). Najwi"cej negatywnych opinii w
tej kategorii otrzyma&y PKO BP (54 proc.) oraz Pekao SA (47 proc.).

Ocena jakości obsługi, 
tendencja 2011/2010

Tego god!a nie mo"na kupi#!
W sk&ad kapitu&y decyduj'cej o przyznaniu God&a Ja-

ko%$ Obs&ugi mo!e wej%$ ka!dy konsument w Polsce.
Wp&yw na wska(nik jako%ci obs&ugi, czyli ocen" firmy, ma-
j' obserwacje klientów zg&oszone w ramach multiplatfor-
my Programu Jako%$ Obs&ugi poprzez portal www.jako-
scobslugi.pl, Facebook lub aplikacje mobilne na telefony
komórkowe. Na tej podstawie program co roku wy&ania
najlepsze firmy, które tworz' elitarne grono najprzyja(-
niejszych firm w Polsce.

Ju" tysi$ce firm wykorzystuj$
informacje z programu!

Zgodnie z misj' wspierania rozwoju jako%ci obs&ugi orga-
nizatorzy programu zapewniaj' firmom dost"p do szczegó-
&owych informacji i analiz, które pozwalaj' zidentyfikowa$
s&abe punkty obs&ugi klienta i wdro!y$ mechanizmy na-
prawcze. Dzi"ki temu cenne opinie klientów maj' szans"
dotrze$ tak!e do mened!erów  firmy – osób, które maj'
bezpo%redni wp&yw na kszta&towanie polityki obs&ugi klien-
ta. System raportów oraz merytoryczna pomoc konsultan-
tów i analityków programu u&atwiaj' optymalizowanie ja-

ko%ci obs&ugi, wskazuj' kierunki modyfikacji firmowych stan-
dardów oraz szkole# personelu. Pomagaj' tak!e w szybkim re-
agowaniu na sytuacje kryzysowe.

Ponadto firma mo!e czynnie w&'czy$ si" w dialog ze swoimi
klientami, udzielaj'c oficjalnych odpowiedzi i komentuj'c zg&o-
szone obserwacje. Dzi"ki temu zyskuje szans" kontaktu ze spo-
&eczno%ci' milionów konsumentów.

Które firmy otrzymają prawo do posługiwania się Godłem Jakość Ob-
sługi 2011?

Prezentujemy nominacje konsumentów w ramach wybranych
bran!. Podsumowanie czwartej edycji Programu Jako%$ Obs&ugi
nast'pi we wrze%niu 2011 r.  Przed nami jeszcze pó& roku i mamy na-
dziej", !e zarówno nominowani, jak i firmy, które nie znalaz&y si"
jeszcze w tym zestawieniu, w&a%ciwie wykorzystaj' czas i do&'cz' do
grona najbardziej przyjaznych firm w Polsce.

Ze wzgl"du na ograniczon' powierzchni" nie mo!emy przed-
stawi$ w tym miejscu wyników szczegó&owej analizy ocen konsu-
menckich dla poszczególnych bran! i firm. Takie informacje za-
interesowani mog' odnale($ na portalu www.jakoscobslugi.pl
oraz otrzyma$ od organizatorów Programu Jako%$ Obs&ugi w
specjalnie przygotowanych raportach bran!owych. Na kolej-
nych stronach prezentujemy ogólne wska(niki poziomu jako%ci
obs&ugi dla kluczowych bran! oraz cz"%$ firm nominowanych do
God&a Jako%$ Obs&ugi 2011.

Nominacje 2011

Firmy, które budz! najwi&cej emocji w#ród spo"eczno#ci
Programu Jako#$ Obs"ugi, s! najcz&#ciej oceniane i komen-
towane.

Przy ka%dej zamieszczono najbardziej aktualny trend
wska'nika poziomu jako#ci obs"ugi, czyli pokazano, jak
zmienia si& ocena w pierwszych miesi!cach 2011 roku w
stosunku do roku ubieg"ego.

Branżowy poziom zadowolenia klienta

Na podstawie ocen i opinii konsumentów obliczany jest
wska'nik poziomu jako#ci obs"ugi wyra%ony jako procent
zadowolenia klientów – jest to kompleksowa ocena jako#ci
obs"ugi z punktu widzenia oczekiwa( prawdziwych konsu-
mentów.
Program Jako#$ Obs"ugi od 2008 roku stale analizuje po-
ziom obs"ugi klientów. Tutaj przedstawiono wyniki dla
bran%y.

Poziom zadowolenia klienta w pięciu badanych 
obszarach jakości obsługi

Wyniki analizy szczegó"owych wska'ników jako#ci obs"ugi
w 2010 roku dla bran%y, czyli ocena klientów pi&ciu kluczo-
wych obszarów jako#ci obs"ugi.

Wi&cej informacji i dog"&bna analiza zachowa( konsumenckich
dost&pne s! w raportach Programu Jako#$ Obs"ugi.

Nominacje 2011
Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

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

Spadek poziomu zadowolenia klienta Za długie kolejki i brak pełnej wiedzy pracowników 
nt. oferowanych produktów



Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Bliska
BP
Lotos
Lukoil
Orlen
Shell
Statoil

Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Alma
Auchan
Biedronka
Bomi
Carrefour
E. Leclerc
EKO
Intermarche
Kaufland
Lidl
Piotr i Pawe"
Real
Tesco
*abka
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Supermarkety, hipermarkety i delikatesy

RTV, AGD, multimedia 

Restauracje, kawiarnie

Porównuj'c poziom jako%ci obs&ugi w kolejnych latach, widzi-
my, !e w tej bran!y konsumenci maj' do czynienia z istn' rewo-
lucj'. Poziom jako%ci obs&ugi ro%nie w rekordowym tempie. Naj-
szybciej w województwach podlaskim (51 proc.) i podkarpac-
kim (47 proc.), a najwolniej w województwie %l'skim (30 proc.).
W 2010 roku a!699 firm osi'gn"&o wy!szy poziom jako%ci ob-
s&ugi od%redniej dla tej bran!y. Klienci uznali, !e najwi"kszej re-
wolucji w standardach jako%ci obs&ugi dokona&a sie$ Biedronka.

Rewolucyjne zmiany w jakości obsługi

Po znacz'cym skoku poziomu zadowolenia klientów w 2009 ro-
ku, o 17 punktów procentowych w stosunku do roku 2008, kolej-
ny – 2010 – nie przyniós& ju! tak du!ego wzrostu jako%ci obs&ugi.
Niestety, a!104 firmy zosta&y ocenione przez konsumentów po-
ni!ej %redniego poziomu jako%ci obs&ugi dla tej bran!y.

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

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

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

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

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Zdecydowanie zbyt d&ugie kolejki do kas, za ma&o personelu,
blokowanie przej%$ paletami z towarem, które utrudniaj' poru-
szanie si" po sklepie – to aspekty obs&ugi, które nadal wymaga-
j' poprawy. Konsumenci narzekaj' tak!e na wprowadzanie
w b&'d poprzez niezgodno%$ cen na pó&kach z faktycznymi ce-
nami z paragonu. Co czwarta ocena organizacji i czasu obs&ugi
jest negatywna, najlepiej oceniaj' t" kategori" klienci Piotra
i Paw&a (57 proc.).

Wzrost poziomu zadowolenia klienta

Poziom zadowolenia klienta z roku na rok wzrasta o kilka punk-
tów procentowych. Jednak statystyka to nie wszystko. Nawet sie-
ciowi liderzy tego rynku, którzy sumarycznie osi'gn"li dobre no-
ty, maj' bardzo zró!nicowane wyniki poszczególnych placówek.
Burger King, Coffeeheaven, KFC, Mc Donald’s i Pizza Hut maj'
wi"c nad czym pracowa$. Ró!nica pomi"dzy najwy!ej i najni!ej
ocenianymi lokalami tych sieci si"ga kilkudziesi"ciu procent
itrudno wtakim przypadku mówi$ ostandardzie marki.

Wzrost jakości i problemów z jej utrzymaniem

Poziom zadowolenia klientów stacji paliw dynamicznie ro%nie.
Od 2008 roku wzrós& o 12 punktów procentowych. Powi"ksza
si" niestety tak!e zró!nicowanie ocen stacji paliwowych dzia&a-
j'cych w ramach tej samej sieci. Jak wida$ marka to nie wszyst-
ko, a utrzymanie standardów wymaga sta&ej pracy, w której me-
ned!erowie stacji paliw powinni wykorzysta$ cenne spostrze!e-
nia i uwagi konsumentów. Najwi"ksz' popraw" jako%ci us&ug za-
notowano w województwach podlaskim (74 proc.) oraz zachod-
niopomorskim (64 proc.).

Czy toalety mają wpływ na lojalność?

W restauracjach i kawiarniach najni!ej oceniamy personel. Kel-
nerzy cz"sto nie znaj' menu i produktów, które oferuj'. Inne za-
rzuty to podawanie zimnych da# lub niezgodnych z opisem oraz
zbyt d&ugi czas oczekiwania na obs&ug". Na problemy z kompe-
tencj' i zachowaniem personelu klienci wskazuj' w ponad 70
proc. swoich obserwacji, dotycz'cych przesz&o 1200 firm. W tej
kategorii najwy!sze oceny otrzyma&y Tchibo (88 proc.)
i Da Grasso (56 proc.).

Na dobre jedzenie można czekać, byle nie za długo

Podstawowym problemem bran!y nadal jest s&aba wiedza pra-
cowników na temat oferowanych produktów, proponowanie to-
waru niezgodnego z preferencjami klientów oraz brak umiej"t-
no%ci zaprezentowania klientowi funkcjonalno%ci i dzia&ania ofe-
rowanego produktu. Poza tym doradcy s' trudnodost"pni i nie
maj' czasu dla klientów. Warto zadba$ o odpowiednie przeszko-
lenie pracowników. Klienci wskazuj' tego typu problemy a! u 75
firm, najcz"%ciej w RTV EURO AGD, Media Expert oraz Electro
World.

Niedostępni doradcy z niepełną wiedzą

Stacje paliwowe

Stacje paliwowe musz' popracowa$ nadskróceniem czasu oczeki-
wania na pracowników obs&uguj'cych dystrybutory gazu oraz
zmniejszeniem kolejek dokas. Kusz'c klientów podobnymi oferta-
mi kawy i hot-dogów, zapominaj' tak!e cz"sto o tym, !e tym co je
bardzo mocno ró!nicuje woczach konsumentów, jest… czysto%$ to-
alet. Brudne skutecznie odstraszaj', aczyste buduj' lojalno%$ cz"-
sto lepiej ni! programy punktowe. Cho$ wygl'd miejsca obs&ugi zo-
sta& oceniony wysoko, to w blisko 80 proc. ocenianych firm klienci
opisuj' wi"ksze lub mniejsze niedoci'gni"cia, najlepiej oceniane
pod tym wzgl"dem s' Statoil (70 proc.) oraz BP (70 proc.).

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Pod jedną marką bardzo różna jakość

Nadal za mało otwartych kas i za dużo błędów w promocjach



Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

Avon
Douglas
Inglot
Natura Polbita
Rossmann
Schlecker
Sephora
Super-Pharm
Vision Express
Yves Rocher
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Dom, mieszkanie, ogród

Poziom zadowolenia klientów szeroko rozumianej bran!y
„Dom, mieszkanie, ogród” powoli ro%nie. W 2010 roku wy-
niós& prawie dwa razy wi"cej ni! w roku 2008, jednak nadal
wynosi zaledwie 38 proc. W dodatku a! 144 firmy i sieci han-
dlowe odnotowa&y wska(nik jako%ci obs&ugi ni!szy ni! %red-
nia bran!y. Najwi"cej zadowolonych klientów jest w woje-
wództwach lubuskim (59 proc.) oraz zachodniopomorskim
(53 proc.).

Jakość rośnie, ale nadal 144 firmy poniżej średniej Trudno znaleźć doradców, którzy potrafią doradzać

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

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

Klienci firm tej bran!y skar!' si" na niedotrzymywanie terminów
dostaw zamówionego towaru, a tak!e na personel, jego brak zain-
teresowania klientem oraz niewystarczaj'c' wiedz" o ofercie. Gdy
ju! klientowi uda si" odnale($ nieuchwytnego „doradc"” okazuje
si" cz"sto, !e nie potrafi on doradzi$. Co trzecia firma jest oceniana
pod tym wzgl"dem negatywnie, najlepiej wypadaj' Ikea (60 proc.)
oraz Castorama (52 proc.).

W 2010 roku poziom zadowolenia klientów wzrós& o 8
punktów procentowych i osi'gn'& jeden z lepszych wyni-
ków w%ród bran!. Konsumenci nadal jednak narzekaj' na
personel, który cz"sto nie jest zainteresowany klientem,
zajmuje si" prywatnymi sprawami i !yciem towarzyskim.
Najgorzej jako%$ obs&ugi oceniona zosta&a w wojewódz-
twach %wi"tokrzyskim (35 proc.) i &ódzkim (43 proc.). Na-
tomiast najlepiej w zachodniopomorskim (68 proc.).

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

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

Uroda, salony, perfumerie

Generalnie to jedna z najwy!ej ocenianych przez konsumentów
bran!. Bardzo cz"sto klienci zauwa!aj' jednak, !e wysoki standard
obs&ugi wi'!e si" z wysokimi cenami kosmetyków i us&ug zwi'za-
nych z urod'. Nadal a! w 9 województwach zadowolenie klientów z
oferowanej jako%ci obs&ugi jest ni!sze od %redniego wyniku w bran-
!y. Najni!sze oceny przyznali klienci z dolno%l'skiego (45 proc.) oraz
lubelskiego (53 proc.). Cz"stym problemem s' zbyt natarczywi
ochroniarze, którzy przeszkadzaj' klientom w dokonywaniu zaku-
pów i sprawiaj', !e czuj' oni dyskomfort.

Jedna z najwyżej ocenianych branż

Klienci oczekują większego zaangażowania personelu

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Klienci narzekaj' na zbyt cz"ste przypadki nieznajomo%ci ofer-
ty i obowi'zuj'cych promocji oraz brak udzielania przez pra-
cowników profesjonalnych porad. Poza tym konsumenci zwra-
caj' uwag" na brak zwrotów grzeczno%ciowych oraz kolejki do
kas. W wi"kszo%ci, bo w ponad 220 firmach klienci skar!yli si"
na problemy z zachowaniem pracowników – a! w 65 z nich oce-
ny s' fatalne. Niewiele firm jest dobrze ocenianych pod tym
wzgl"dem, wysokie oceny otrzyma&y Douglas (72 proc.) i Natura
Polbita (60 proc.).

Telekomunikacja, Internet

Po latach 2008 i 2009, w których zadowolenie klientów
bran!y telekomunikacyjnej utrzymywa&o si" na niskim po-
ziomie 14 proc., w ubieg&ym roku wzros&o o 5 punktów pro-
centowych. To nadal za ma&o. Ponad po&owie firm klienci
wystawili oceny negatywne, a tylko w przypadku 16 proc.
dobre. Pod wzgl"dem organizacji i czasu obs&ugi najgorzej
oceniane s' Telekomunikacja Polska oraz Netia.

Ocena jakości obsługi,
tendencja 2011/2010

Nominacje 2011

Firmy najczęściej oceniane
(kolejność alfabetyczna)

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

Konsumenci skar!' si", !e s' n"kani promocjami i sms-ami, a
kiedy potrzebuj' kontaktu i pomocy, nie znajduj' jej. D&ugie
oczekiwanie na po&'czenie z infolini' nie jest wynagradzane
satysfakcjonuj'cymi odpowiedziami jej pracowników. Zda-
rza si" tak!e, !e zamówione t' drog' us&ugi nie s' wcielane w
!ycie. W przypadku us&ug internetowych problemem jest
dostarczanie mniejszej faktycznej pr"dko%ci Internetu ni!
deklarowana.

Za długi czas oczekiwania i nieprzyjazne procedury

Odzie%, obuwie, dodatki

Konsumenci wskazuj' tak!e na problemy z jako%ci' oraz
egzekwowaniem reklamacji. Tego typu problemy klienci
wskazali w ponad 700 firmach. Klientom nie podobaj' si"
tak!e brudne przebieralnie, porozrzucany i niepouk&adany
towar, ba&agan oraz trudno%ci ze znalezieniem rozmiaru.
Estetyk" i porz'dek miejsca obs&ugi najwy!ej oceniono w
Sunset Suits (91 proc.), najni!ej w Terranova (19 proc.).

Za mało obsługujących pracowników i przymierzalniWzrost poziomu zadowolenia klienta

Nieznaczny wzrost, daleki od oczekiwań klientów
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Sklepy internetowe kontra tradycyjne – kto wygrywa?

Gdzie: wciąż lepiej tradycyjnie
Cho$ na pytania o swoje preferencje zakupowe odpowiadali inter-
nauci, to wynik jest jednoznaczny – nie ma w'tpliwo%ci, !e zdecy-
dowanie wol' robi$ zakupy w sklepach tradycyjnych. Jednak dal-
sze wyniki pokazuj', !e to w&a%nie e-sklepy pod wieloma wzgl"da-
mi s' atrakcyjniejsze.

Jak: kupują często
Ankietowani, którzy wybrali zakupy online, robi' je raczej
cz"sto. Prawie po&owa korzysta z tej formy zakupów przy-
najmniej raz w miesi'cu, a co trzeci raz – dwa razy na kwar-
ta&. Tylko 3 proc. stwierdzi&o, !e nie robi zakupów w Inter-
necie.

Co: kultura i moda
W sklepach internetowych najch"tniej kupuj' ksi'!ki, filmy
i muzyk" (49 proc.), odzie!, obuwie i bielizn" (43 proc.),
sprz"t AGD i RTV (31 proc.) oraz kosmetyki i perfumy 
(30 proc.). Najmniej ankietowanych robi w sieci zakupy spo-
!ywcze – nieca&e 4 proc. Je%li wi"cej sklepów zdecyduje si"
wprowadzi$ tak' us&ug" i b"dzie dost"pna nie tylko w naj-
wi"kszych miastach, to z pewno%ci' wi"cej osób zacznie ko-
rzysta$ z takiej formy zakupów z dostaw' do domu. Równie
ch"tnie kupuj' w sieci cz"%ci samochodowe oraz akcesoria
i pokarm dla zwierz't.

Dlaczego: taniej, więcej, atrakcyjniej
W pierwszym pytaniu sklepy tradycyjne zosta&y wybrane
przez zdecydowan' wi"kszo%$ internautów, ale to oferta 
e-sklepów zosta&a oceniona jako bezapelacyjnie ta#sza i bo-
gatsza. Mo!na te! liczy$ tam na atrakcyjniejsze wyprzeda!e
i promocje.

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, &atwiej jest kupi$ online ni!
wsklepie tradycyjnym”, „mog" zamówi$ towar zzagranicy, nie jad'c
tam”, „zakup bielizny online jest mniej kr"puj'cy”. Co pozatym?

Otwarte całą dobę – prawie 60 proc. internautów stwierdzi&o, !e
najwi"kszym plusem e-sklepów jest nieograniczony czas zakupów,
bo kupowa$ mo!na o ka!dej porze dnia i nocy. To, kiedy zrobimy
zakupy, zale!y tylko od nas, a nie od godzin otwarcia sklepu.

Łatwe porównanie – ponad 50 proc. stwierdzi&o te!, !e w e-skle-
pach mo!na &atwiej i szybciej sprawdzi$ oferty i ceny ni! w skle-
pach tradycyjnych, poniewa! nie wszystkie na swoich stronach in-
ternetowych maj' pe&n' ofert" wraz cenami, a wtedy pozostaje tyl-
ko bieganie od sklepu do sklepu i porównywanie cen.

Wygoda – nie wychodz'c z domu, siedz'c przed komputerem, bez
wzgl"du na pogod" robimy zakupy w sieci. To przekonuje 37 proc.
ankietowanych.

Różnorodność– 19 proc. internautów uwa!a, !e w sieci jest wi"kszy
wybór towaru. W sklepach internetowych dostaniemy to, czego
nie znajdziemy gdzie indziej, lub to, co jest trudno dost"pne w skle-
pach tradycyjnych.

W takim razie co najbardziej przeszkadza w kupowaniu przez In-
ternet? „Niektóre sklepy zawy!aj' koszty przesy&ek”, „cz"sto niska
cena podbijana jest wysokim kosztem przesy&ki”, „czasami zdj"cia
produktów odbiegaj' od rzeczywisto%ci, np. kolorem”, „czasem
kosmiczne ceny przesy&ek” to najcz"%ciej wpisywane wady e-skle-
pów. A co jeszcze zniech"ca do zakupów w sieci? 

Nie dotknę, nie przymierzę –dla86 proc. ankietowanych najwi"ksza
wada to brak mo!liwo%ci zobaczenia, dotkni"cia iprzymierzenia to-
waru. Robi'c zakupy w sieci, nie zobaczymy towaru „na!ywo”, nie
dotkniemy, nie przymierzymy inie poczujemy zapachu produktów.
Musimy liczy$ troch" na szcz"%cie, ale w du!ej mierze na to, !e
sprzedawca uczciwie pokazuje towar taki, jaki jest wrzeczywisto%ci.

Uwaga, oszuści –niestety wci'! te! mo!emy natkn'$ si" naoszustów,
którzy podprzykrywk' sklepu internetowego wy&udzaj' pieni'dze.
To fakt, !e kupuj'c w e-sklepach, nie mamy mo!liwo%ci zobaczenia
ani sklepu, ani personelu czy towaru. To tak!e prawda, !e niektórzy
z tego powodu uwa!aj', !e sklepy internetowe s' mniej wiarygod-
ne.46 proc. badanych boi si", !e trafi nasieciowych oszustów.

Co lubimy, a czego nie w sklepach tradycyjnych?
Zacznijmy od plusów: „towar jest dost"pny zazwyczaj od r"ki”,
„wiem, !e jak zap&ac", to napewno dostan" ten towar”, „wiem, za co
p&ac"”. I jeszcze:

Widzę, dotknę, czuję – a!93 proc. ankietowanych zaznaczy&o, !e
plusem sklepów tradycyjnych jest to, !e bez problemu mo!emy
dotkn'$, zobaczy$, przymierzy$ czy pow'cha$ produkty. Nie ku-
pujemy w ciemno, bo wiemy, co wybieramy.

Kupisz – masz – w sklepach tradycyjnych towar od razu trafia
w nasze r"ce. 49 proc. badanych wskaza&o, !e nie trzeba czeka$
na przesy&anie zakupów.

Szybsza reklamacja – zdoby&a 21 proc. g&osów. Tu szybciej i czasem
te! &atwiej wymienimy towar lub w ogóle zg&osimy reklamacj".
W niektórych przypadkach mo!emy wymieni$ uszkodzony pro-

dukt lub ten, który nie spe&ni& oczekiwa# w tym samym dniu,
ewentualnie od razu odzyska$ wydane pieni'dze.

Co do minusów zakupów w sklepach tradycyjnych nie ma wiel-
kich ró!nic mi"dzy poszczególnymi odpowiedziami. Zatem po ko-
lei:

Ograniczony dostęp – niestety, oprócz sklepów ca&odobowych, za-
zwyczaj spo!ywczych lub monopolowych, nie zrobimy zakupów
o ka!dej porze. Ograniczone godziny otwarcia sklepu wskaza&o 46
proc. ankietowanych.

Trudne porównania –42 proc. internautów uwa!a, !e wsklepach trady-
cyjnych nie ma mo!liwo%ci tak &atwego porównania cen jak w sieci.
Pewnie wielu z nich nieobca jest taka sytuacja: biegamy od sklepu
dosklepu, by znale($ co% wymarzonego lub porówna$ ceny produk-
tów, musimy wi"c wszystko precyzyjnie zapami"ta$, anakoniec jesz-
cze trafi$ zpowrotem dotego, wktórym chcemy zrobi$ zakupy.

Kolejki – 34 proc. badanych nie lubi sta$ w kolejkach. Szczególnie
podkoniec tygodnia lub wokresie przed%wi'tecznym d&ugie oczekiwa-
nie naskasowanie produktów, które chcemy kupi$, jest nieuniknione.

Poza domem – je%li chcemy zrobi$ zakupy w sklepie tradycyjnym,
musimy wyj%$ z domu i pój%$ albo pojecha$ do sklepu czy galerii
handlowej. A 29 proc. ankietowanym w&a%nie to przeszkadza w tra-
dycyjnych zakupach.

Oprócz tego trzeba uwa!a$ te! na „niemi&ych handlowców”, „mnó-
stwo obijaj'cych si" o siebie ludzi”, „patrzenie na r"ce”, „stoj'cych
nad g&ow' sprzedawców”, „t&umy egoistycznych ludzi w sklepie,
chodz'cych jak b&"dne owce” i „rady pracowników, którzy nie ma-
j' poj"cia, o czym mówi'”.
W starciu sklepy tradycyjne kontra internetowe zaletami wygrywa-
j' te drugie, cho$ internauci bior'cy udzia& w badaniu cz"%ciej wy-
bieraj' zakupy w sklepach tradycyjnych.

Nie daj się złapać w sieć. ABC świadomego konsumenta 

Opinie
Sprawd' w sieci opinie o e-sklepie. Portal www.jakoscobslu-
gi.pl, porównywarki cenowe, fora internetowe to miejsca,
w których dowiesz si& czego# wi&cej o danym sklepie, dosta-
wie towaru, kontakcie ze sprzedawcami, reklamacji itp.

Wiarygodność
Sprawd', czy e-sklep nie ukrywa i podaje: pe"n! nazw& i ad-
res firmy, numer telefonu, e-mail, dzi&ki którym mo%na si&
skontaktowa$ z obs"ug!, cennik, terminy realizacji zamówie-
nia i dostawy, warunki reklamacji itp.

Bezpieczne płatności
Zanim dokonasz p"atno#ci, upewnij si&, %e po"!czenie i sama
transakcja s! bezpieczne. Je%eli nie masz zaufania do sprze-
dawcy, wybierz opcj& p"atno#$ przy odbiorze.

Szczegóły
Dok"adnie zapoznaj si& z regulaminem sklepu. Zanim po-
twierdzisz transakcj& zakupu, upewnij si&, czy cena, koszt,
czas i rodzaj dostawy s! takie, jakie wybra"e#. Sprawd' te%,
czy towar, który chcesz kupi$, jest obj&ty gwarancj! i jakie s!
jej warunki.

Zwrot
W ci!gu dziesi&ciu dni od otrzymania zamówionego towaru
masz prawo zwróci$ go bez ponoszenia kosztów i podawania
przyczyn. Je#li sprzedawca nie umie#ci" na stronie tej infor-
macji, okres ten wyd"u%a si& do nawet trzech miesi&cy.
Uwaga! S! produkty, których nie mo%na zwróci$, np. zwrot nie
dotyczy towaru wylicytowanego na aukcji internetowej.

Reklamacja
Masz prawo zareklamowa$ kupiony towar. Masz na to dwa la-
ta od dnia jego dostarczenia. Je#li sklep internetowy nie chce
przyj!$ reklamacji, mo%esz poprosi$ o pomoc rzecznika kon-
sumentów.

E-sklepy rosn! w si"&. Czy klasyczne sklepy id! w konsumenck! odstawk&? Wyniki raportu Programu Jako#$ Obs"ugi s! jednoznaczne – wolimy
wirtualn! obs"ug& i oceniamy j! o wiele lepiej ni% w tradycyjnych sklepach. Co takiego ma w sobie wirtualna jako#$ obs"ugi, czego nie ma „zwyk"y”

sprzedawca w „zwyk"ym” sklepie? Czy e-sklepy wygrywaj! dlatego, %e mo%na bez po#piechu poszuka$ tego, co nas interesuje? W ko(cu 
po sklepowych pó"kach te% mo%na szpera$ do woli. Czy chodzi o ni%sze ceny? W realnych sklepach te% s! promocje i wyprzeda%e, rabaty i upusty.

Na portalu www.jakoscobslugi.pl tysi!ce internautów wypowiedzia"o si& na temat dwóch form zakupów – tradycyjnej w sklepach i nowoczesnej
– online. Wskazali te% plusy i minusy e-sklepów i sklepów tradycyjnych. Oto gdzie, jak, co i dlaczego kupuj! polscy konsumenci

WWoollęę rroobbiićć zzaakkuuppyy ww::

GGddzziiee jjeesstt ttaanniieejj??

GGddzziiee jjeesstt wwiięękksszzyy wwyybbóórr??

GGddzziiee ssąą aattrraakkccyyjjnniieejjsszzee pprroommooccjjee??
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I w realu, i w sieci klient jest najwa%niejszy

E-sklepy zdecydowanie lubi& i ceni&,
nierzadko bardziej ni% stacjonarne

P olska konsumentka i aktywna obser-
watorka jako%ci obs&ugi wspomina po-
cz'tek swojej historii z zakupami
dokonywanymi w Internecie. Tak to
si" wszystko zacz"&o...

Kiedy poj"cie szeroko rozumianego rynku e-
-commerce by&o w Polsce jeszcze ma&o znane,
dla mnie to wszystko zacz"&o si" ponad dzie-
si"$ lat temu. Sprzeda! wysy&kowa, bo to ona
da&a pocz'tek wielu sklepom dzi% tzw. interne-
towym (ksi"garnie Klub Ksi'!ki, Klub dla Cie-
bie, Bon Prix, Quelle – teraz pod nazw' Ha-
lens, Yves Rocher), by&a nowo%ci' i jako no-
wo%$ poci'ga&a. Sklepów stacjonarnych i gale-
rii handlowych, dzi% tak licznych praktycznie
w ka!dym mie%cie, w tamtym okresie by&o nie-
porównywalnie mniej i dlatego tym bardziej

oferta, któr' przedstawia&y katalogi wydawane
cyklicznie i przysy&ane na adres domowy, by&a
przeze mnie po!'dana. Du!y wybór, wygoda
zapoznania si" z propozycjami w stosownym
dla mnie momencie oraz nieskomplikowany
proces sk&adania zamówie# – to wszystko
sprawia&o, !e ch"tnie z takiej formy zakupów
korzysta&am.

Sklepy online
Gdy Internet sta& si" szeroko dost"pnym me-
dium, przenios&a si" tam równie! cz"%$ handlu
na wszystkich jego p&aszczyznach. Powsta&y
sklepy internetowe jako rozszerzenie dost"p-
no%ci do firm, które swoj' dzia&alno%$ zaczy-
na&y od ofert „papierowych” poprzez cyklicz-
ny mailing tradycyjny. Praktycznie ka!da

wi"ksza czy nawet %redniej wielko%ci marka
ma obecnie sklepy online b'd( takie wskazuje
na swoich oficjalnych stronach. Empik, Matras,
Tchibo, Delikatesy Alma 24, Yves Rocher – to
tylko przyk&ady z d&ugiej listy sklepów interne-
towych i stacjonarnych w jednym.
Sklepy stacjonarne, które widz' ogromny poten-
cja&, jaki niesie ze sob' Internet, czyli zaintereso-
wanie klientów t' form' sprzeda!y oraz mo!li-
wo%$ dotarcia z ofert' w ka!dy zakamarek Polski
i %wiata, podejmuj' decyzj", by oprócz sklepów
i sieci stacjonarnych zak&ada$ witryn" WWW
sklepu. Jeszcze innym sposobem na dotarcie fir-
my do klienta jest portal aukcyjny Allegro.pl,
gdzie nie tylko osoby prywatne, ale równie!
przedsi"biorcy zak&adaj' tzw. konta firmowe
i pod takim szyldem prowadz' sklepy. Dzi"ki te-

mu klient ma mo!liwo%$ wyboru, która forma za-
kupów najbardziej mu odpowiada.

Prostota i funkcjonalność
Ze wzgl"du na 24-godzinn' dost"pno%$, szero-
ki wybór ale równie! wygod" i mo!liwo%$ za-
oszcz"dzenia czasu, a nierzadko i pieni"dzy,
z du!' %mia&o%ci' korzystam z wszelkich skle-
pów w ogólnym poj"ciu internetowych. Ceni"
sobie prostot" strony, jej funkcjonalno%$. Do-
brze, gdy jest szeroki wachlarz mo!liwo%ci do-
stawy, w tym przeze mnie preferowany tzw. od-
biór osobisty. Patrz'c z perspektywy ostatnich
miesi"cy, wi"kszo%ci zakupów dokonywa&am,
korzystaj'c z kana&u elektronicznego. Sklepy
internetowe zdecydowanie lubi" i ceni", nie-
rzadko bardziej ni! stacjonarne.

Jak grzyby po deszczu pojawiaj! si& e-sklepy. W sieci mo%emy kupi$ ju% praktycznie wszystko.
Codzienne zakupy spo%ywcze czy zrealizowanie recepty to nie problem

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

P ierwszy sklep Tchibo w Polsce otwo-
rzyli%my w 2005 roku i od tego mo-
mentu konsekwentnie rozwijamy na-
sz' sie$ detaliczn'. Obecnie prowa-
dzimy ju! ponad 40 sklepów, w wi"k-

szo%ci zlokalizowanych w popularnych centrach
handlowych najwi"kszych miast kraju. Sklep in-
ternetowy Tchibo uruchomiony zosta& nato-
miast w 2008 roku i jest w tej chwili pi'tym sa-
modzielnym e-sklepem w Polsce pod wzgl"dem

liczby u!ytkowników, wed&ug badania Megapa-
nel.

Ten sukces zawdzi"czamy uwa!nemu s&ucha-
niu potrzeb i sugestii naszych klientów oraz inno-
wacyjnemu podej%ciu do oferty i sprzeda!y.

Ka!dy sklep Tchibo to niepowtarzalne po&'-
czenie kawiarni, stoiska z kaw' i sklepu z artyku-
&ami u!ytkowymi, sprzedawanymi w zmieniaj'-
cych si" co tydzie# kolekcjach. Bar kawowy jest
sercem ka!dego lokalu, gdzie klienci mog' odpo-
cz'$ przy fili!ance znakomitej kawy Tchibo oraz
delektowa$ si" pysznymi przek'skami. Stoisko z
kaw' to oferta dla klientów, którzy chcieliby
przyrz'dzi$ napój w domu: wiele gatunków wy-
sokiej jako%ci kaw ziarnistych pochodz'cych z
najlepszych plantacji na %wiecie oraz innowacyj-
ny ekspres Cafissimo pozwalaj'cy na wygodne
przyrz'dzenie ulubionej ma&ej czarnej ze spe-
cjalnej kapsu&ki. 

W ka!dym sklepie Tchibo oferujemy te! wyj't-
kowy asortyment produktów z cotygodniowych
kolekcji, które obejmuj' niemal wszystkie kate-
gorie artyku&ów. W jednym tygodniu mo!e by$ to
sprz"t gospodarstwa domowego, w nast"pnym
odzie! dzieci"ca, a w kolejnych sprz"t sportowy
czy elektronika. W ka!dej kolekcji jest do kupie-
nia oko&o 30 produktów, które zosta&y zaprojek-
towane specjalnie dla Tchibo, równie! przez zna-

nych projektantów, m.in. przez sir Terence’a i Se-
bastiana Conranów. Wyró!nia je najwy!sza ja-
ko%$, potwierdzona znakiem jako%ci TCM (Tchi-
bo Certified Merchandise).

W sklepach Tchibo nie tylko oferujemy unikal-
ne produkty, ale te! d'!ymy do zachowania jak
najwy!szych standardów obs&ugi klienta. Wyj't-
kowa obs&uga to jeden z naszych priorytetów, za-
le!y nam, aby ka!dy, kto odwiedzi nasz sklep,
móg& dokona$ udanych zakupów w mi&ej i przy-
jaznej atmosferze. Nasi pracownicy to równie!
doskonale wyszkoleni eksperci w swoich dzie-
dzinach, potrafi'cy pomóc ka!demu podczas
dokonywania zakupów, s&u!'c rad' i wsparciem.

Nasze starania i wprowadzone rozwi'zania z
zakresu standardów obs&ugi s' doceniane przez
klientów, o czym %wiadczy przyznanie sklepom
Tchibo God&a Jako%$ Obs&ugi w trzech kolejnych
edycjach: 2008, 2009 i 2010.

Sklep internetowy Tchibo.pl oparty jest na takiej
samej koncepcji jak nasze sklepy detaliczne. Zdaje-
my sobie jednak spraw", !e oczekiwania klientów
kupuj'cych online s' nieco odmienne, dlatego do-
stosowujemy nasz' dzia&alno%$ do ich wymaga#. 

Asortyment produktów dost"pnych w Inter-
necie jest szerszy ni! w sklepach tradycyjnych i
uzupe&niany o bardzo atrakcyjne wyprzeda!e.
Wszystkie artyku&y reprezentuj' ten sam, co w

sklepach tradycyjnych najwy!szy poziom jako%ci
Tchibo, a dodatkowo wysy&amy je bezpo%rednio
z magazynu w Niemczech, co jest gwarancj' jako-
%ci oraz bezpiecze#stwa.

Nasza oferta internetowa dost"pna jest dla
klientów w ca&ym kraju, bez ogranicze# czaso-
wych. Stawiamy te! na wygod" zakupów, d'!'c
do tego, by znalezienie i porównanie potrzeb-
nych produktów by&o jak najprostsze, a czas
oczekiwania na przesy&k" – jak najkrótszy. Brak
bezpo%redniego kontaktu ze sprzedawc' rekom-
pensujemy klientom profesjonaln' infolini', któ-
ra s&u!y swoj' pomoc' osobom niezdecydowa-
nym lub potrzebuj'cym wsparcia.

Mimo krótkiej historii sklep Tchibo.pl bardzo
szybko zdobywa popularno%$ i renom" w%ród
klientów. Jeste%my te! bardzo dumni, !e w ostat-
nim rankingu „Wprost” i Money.pl uznany zosta&
za jeden z dziesi"ciu najlepszych sklepów wielo-
bran!owych w polskim Internecie.

Po&'czenie sklepu tradycyjnego ze sklepem in-
ternetowym to jedna z unikalnych zalet Tchibo.
Dzi"ki niemu jeste%my w stanie zaoferowa$ klien-
tom to, co najlepsze w obu formach zakupów. Nie
spoczywamy jednak na laurach! Ca&y czas staramy
si" zaskakiwa$ nowymi pomys&ami, aby zakupy –
zarówno te tradycyjne, jak i internetowe – stawa&y
si" coraz przyjemniejsze i bardziej korzystne.

<NIKA>
uczestnik

Programu Jako#$ Obs"ugi
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Zdobywca god"a Dbamy o Jako#$ Obs"ugi 2011

Jest pan rzecznikiem klienta. Co to oznacza dla
klientów Citi Handlowego?
Karol Pi"tka: Oznacza to, !e tak klient indywi-
dualny, jak korporacyjny ma w banku „swojego
cz&owieka”. Osob", która reprezentuje jego sta-
nowisko, opini", pomys&y, uwagi. Tutaj – we-
wn'trz banku.

Trzeba przy tym pami"ta$, !e moja rola jako
rzecznika klienta to element pewnej spójnej ca-
&o%ci. Na pocz'tku 2010 roku bank og&osi& now'
strategi". Jednym z jej filarów sta&a si" w&a%nie
najwy!sza jako%$ obs&ugi. Postawili%my sobie
jasny cel: na koniec 2012 roku 80 proc. naszych
klientów ma powiedzie$: „Odczu&em znaczn'
popraw" jako%ci us&ug Citi Handlowego”. Wy-
daje si", !e jeste%my na dobrej drodze. Na ko-
niec ubieg&ego roku ju!74 proc. klientów ban-
ku uzna&o, !e jako%$ naszych us&ug znacz'co si"
polepszy&a lub by&a na odpowiednio wysokim
poziomie.
Co trzeba zrobić, by osiągnąć taki wynik? Zwłasz-
cza w sytuacji, gdy mamy za sobą kryzys
gospodarczy, który jak żaden nadszarpnął reputację
instytucji finansowych.

Gdyby nie kryzys, zaufanie do banków by&o-
by z pewno%ci' wi"ksze. Dlatego kluczowe dla
nas by&o podj"cie takich dzia&a#, które to zaufa-
nie pomog&yby nam odbudowa$ i wzmocni$.
Postawili%my na otwart' komunikacj". Zerwali-
%my z ma&' czcionk' i gwiazdkami w naszych
regulaminach i ulotkach. Z jeszcze wi"ksz'
uwag' zacz"li%my s&ucha$ naszych klientów. To
mi"dzy innymi ich pomys&owo%$ i do%wiadcze-
nie pozwalaj' nam by$ innowacyjnymi.

Podsumowując, co trzeba zrobić, by 80 proc. klien-
tów wysoko oceniło jakość usług banku?

Trzeba s&ucha$ i szanowa$ zdanie klienta.

Wydaje się to banalne, ale jak to wygląda w prakty-
ce? 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 si" mój adres
korespondencyjny oraz elektroniczny formu-
larz kontaktowy. Bior" te! udzia& w spotkaniach
dla klientów, które organizowane s' przez
bank. Takie tematyczne spotkania, bezpo%red-
ni kontakt z klientem s' chyba najbardziej in-
spiruj'ce. Wspólnie z moim zespo&em wnikli-
wie przygl'damy si" te! reklamacjom klientów.

To z trudnych klientów też można czerpać in-
spiracje?

Po pierwsze nie ma trudnych klientów. Ale
bywaj' niezadowoleni. W takich sytuacjach
musimy przede wszystkim w&a%ciwie pozna$
powód niezadowolenia. Powiem wi"cej: do-
%wiadczenia naszych klientów z produktem,
procesem, procedur' s' bezcenne. To one s'
najlepszym sprawdzianem dla skuteczno%ci
dzia&a# banku i trafno%ci podejmowanych
przez nas decyzji. Reklamacja to nie tylko pro-
blem, z jakim boryka si" klient, ale tak!e infor-
macja o luce w procesie czy te! o konieczno%ci
zmodyfikowania komunikacji, bo co% dla klien-
ta jest nie do ko#ca zrozumia&e. Podobn' infor-
macj" zwrotn' otrzymujemy, realizuj'c bada-
nia Net Promoter Score (NPS). W ten sposób
mierzymy jako%$ us&ug w banku. Takie badania
pozwalaj' nam te! wychwyci$, w jakich okolicz-
no%ciach klient czuje si" niekomfortowo. Reali-
zowane regularnie, w ka!dym segmencie klien-
tów, dla ka!dego kana&u komunikacji z nimi
– daj' pe&en obraz ich wymaga#.

Co klientom za pana pośrednictwem udało się
w ubiegłym roku zmienić?

Tylko w zesz&ym roku wprowadzili%my kilka-
dziesi't zmian na rzecz poprawy jako%ci obs&u-
gi. Dla przyk&adu, na prze&omie lat 2009 i 2010,
kiedy sytuacja na rynku by&a bardzo dynamicz-
na, stawki oprocentowania na kontach
oszcz"dno%ciowych do%$ cz"sto si" zmienia&y.
Klienci czuli si" zagubieni. Okaza&o si", !e za-
mieszczanie informacji na stronie internetowej
czy na infolinii nie jest wystarczaj'ce. Kluczowa
w tego typu informacjach jest szybko%$ i sku-
teczno%$ w dostarczeniu informacji. Wtedy
zdecydowali%my w&a%nie, by o wa!nych rze-
czach informowa$ klientów esemesem. Dzisiaj
dostaj' na komórk" informacje, gdy tylko pla-

nowana jest zmiana oprocentowania kont. Tak-
!e esemesem przypominamy im na przyk&ad
o tym, by po powrocie do kraju ponownie prze-
pi"li swoj' kart" debetow' z konta walutowego
do konta z&otowego. To chroni ich przed pono-
szeniem niepotrzebnych kosztów.

Klient musi być poinformowany…
Tak, a bank musi by$ jak najbardziej elastycz-

ny. Dla naszych klientów czas to pieni'dz. Do-
s&ownie. Dlatego mi"dzy innymi jedn' z pierw-
szych naszych inicjatyw by&o wprowadzenie
zmian do naszego systemu ksi"gowa# przele-
wów. Wyd&u!yli%my godziny przyj"$ przele-
wów wychodz'cych. Przyspieszyli%my realiza-
cj" przelewów realizowanych z kont indywidu-
alnych na konta korporacyjne. I tak klient zy-
ska& to, co najcenniejsze – czas.

Dużo mówimy o roli klienta w kształtowaniu oferty
i usług banku, a jaką rolę odgrywają w tym procesie
pracownicy banku?

Moj' ambicj' jest, aby wszyscy pracownicy czu-
li si" rzecznikami klientów. Mamy ponad5 tysi"cy
pracowników ika!dy znich najakim% etapie ma
kontakt zklientem. Ka!dy mo!e zosta$ pomys&o-
dawc', inicjatorem zmiany. Dla przyk&adu, jeden
znaszych pracowników wskaza& nam napal'cy
problem wykluczenia finansowego osób zdys-
funkcj' wzrokow'. Okaza&o si", !e narynku jest za-
ledwie kilka bankomatów dostosowanych dopo-
trzeb osób niewidomych iniedowidz'cych. Posta-
nowili%my wymieni$ wszystkie nasze urz'dzenia.
Dzisiaj mamy ju!90 takich maszyn.

Musi pan przyznać, że zdarzają się na pewno też ta-
kie pomysły czy wnioski klientów, którym bankowi
trudno sprostać? Co wtedy?

Oczywi%cie, nie !yjemy w%wiecie idealnym.
Zawsze mo!emy jednak wypracowa$ pewien
kompromis. A to dlatego, !e rozwi'zuj'c kon-
kretny problem, zawsze bierzemy pod uwag"
nie tylko indywidualny charakter sprawy, ale
i ca&okszta&t oczekiwa# klienta co do wspó&pra-
cy z bankiem.

Jakie plany na ten rok ma rzecznik klienta Citi Han-
dlowego?

Moje plany w100 proc. zale!' odnaszych klien-
tów. To oni stawiaj' przede mn' najwi"ksze wy-
zwania. Wiem, !e wspólnie ze swoim zespo&em im
sprostamy. Jeste%my bankiem ze140-letni' trady-
cj'. Przekonanie, !e klient powinien by$ wcen-
trum uwagi, towarzyszy&o nam odpocz'tku.

ROZMOWA | Karol Pi!tka, rzecznik klienta banku Citi Handlowy, opowiada o tym, jak dba" o jako#" obs$ugi i co zrobi",
by 80 proc. klientów uzna$o, %e jako#" us$ug banku si! polepszy$a

Przyk#ady najnowszych obserwa-
cji klientów Citi Handlowy, 
zamieszczonych na portalu 
www.jakoscobslugi.pl

Dzia"  kredytów hipotecznych – profesjonal-
na obs"uga, mi"a, doradcza. Zosta"y mi
przedstawione ró%ne warianty i opcje pro-
duktu. Klient czuje si& swobodnie, 
mo%e prowadzi$ lu'n! rozmow&. 
Wygl!d pracownika – wzorowy, miejsce
– do#$ umiarkowane. Bardzo dobrze rozpla-
nowana organizacja przyjmowania
klientów. Przy wej#ciu jest osoba, która
kieruje klientów do odpowiednich pracow-
ników. Jestem zadowolona z obs"ugi.
Polecam.

Anna, Kraków

Bardzo dobra i mi"a obs"uga. Rozwi!%!
ka%dy problem i zawsze pomog!. Ci!gle
maj! nowe oferty. Osoby na infolinii s! do-
brze wyszkolone, zawsze potrafi! pomóc.
Czas oczekiwania jest krótki. Maj! przygo-
towan! ofert& dla ka%dego klienta.
Wszystkie operacje mo%na wykona$ przez
Internet albo przez telefon.

Macieq, Wroc!aw

Niedawno wyrobi"am sobie kart& kredyto-
w! w banku. Jestem z niej
zadowolona i postanowi"am wyrobi$ kart&
dodatkow! dla drugiej osoby. Zadzwoni-
"am na infolini&. Konsultantka by"a bardzo
mi"a i od razu mnie prze"!czy"a do w"a#ci-
wej osoby. Potem zosta"am
poinformowana o mo%liwo#ciach, zaletach
i wadach takiej karty. Opcja jest bezp"atna,
dlatego si& d"ugo nie zastanawia"am.
Od razu za"atwi"y#my formalno#ci. Szybka
i fachowa obs"uga.

Natalia, Pozna"

Ma"a, ale sympatyczna placówka. Personel
bardzo wyczulony na klienta. Natychmiast
po wej#ciu do placówki pojawia si& pra-
cownik i pyta w czym mo%e s"u%y$. Du%a
wiedza i kompetencja. Równie% oferowa-
nie i zach&canie do skorzystania z innych
produktów banku. Zawsze bezproblemo-
wa i szybka obs"uga. Placówka zadbana,
schludna.

Zofia, Pozna"

God"o Dbamy o Jako#$ Obs"ugi 2011
otrzymuj! firmy, które uzyskuj! najwy%-
sze wyniki audytu przeprowadzonego
unikaln!, specjalnie opracowan! metod!
Secret Client®. Jest to kompleksowa
analiza jako#ci obs"ugi klienta dokonywa-
na przez niezale%nych od firmy ukrytych
obserwatorów.
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Kompleksowe rozwi!zania dla profesjonalnych klientów

K ompetentna i mi&a obs&uga, konkurencyjne ceny,
atrakcyjne promocje, &atwo%$ odnalezienia produk-
tów i niezawodna pomoc personelu to tylko niektó-
re plusy jako%ci obs&ugi wskazywane przez klien-
tów. Utrzymuj'c wysok' jako%$, wdra!aj'c nowo-

czesne rozwi'zania biznesowe oraz dbaj'c o najwy!sz' jako%$
produktów i przyst"pne ceny, zdobyli zaufanie swoich klientów
i pracuj' na kolejne konsumenckie wyró!nienia.

Klientami sieci s' przedstawiciele trzech profesjonalnych
grup. Pierwsz' z nich jest bran!a HoReCa, czyli w&a%ciciele
i pracownicy restauracji, hoteli, firm cateringowych, pubów,
dyskotek i barów szybkiej obs&ugi. Drug' – sektor handlu deta-
licznego – sklepy spo!ywcze, przemys&owe i wielobran!owe.
Trzeci' za% sektor us&ug, firmy i instytucje, mi"dzy innymi biura
i instytucje pa#stwowe. W halach na terenie ca&ego kraju znajd'
nie tylko wszystkie produkty niezb"dne do codziennego pro-
wadzenia biznesu, ale tak!e szeroki wachlarz dodatkowych
us&ug.

Nie tylko w dużym rozmiarze
Klienci firmy od2010 roku mog' robi$ zakupy nie tylko wwiel-

koformatowych obiektach. Bior'c poduwag" potrzeby przedsi"-
biorców z sektora handlu detalicznego, firma stworzy&a Makro
Punkt, czyli mniejsz' hal" mieszcz'c' si" pozadotychczasowymi
o%rodkami, poto, aby u&atwi$ kupuj'cym zaopatrywanie si" wto-
war ioszcz"dzi$ ich czas. Dotej pory zosta&y otwarte cztery takie
placówki.

Zarówno tam, jak i w tradycyjnych halach asortyment zosta&
starannie dobrany z my%l' o wszystkich grupach profesjonal-
nych klientów. Wofercie sieci s' dost"pne zarówno produkty za-
graniczne, jak i krajowe i lokalne, a tak!e specjalnie stworzone
marki dystrybuowane na wy&'czno%$, takie jak na przyk&ad Rio-
ba, obejmuj'ca wysokogatunkowe kawy %wiata i dodatki, oraz
Fine Food, czyli produkty o najwy!szej jako%ci dost"pne w ko-
rzystnych cenach. Nie sposób nie wspomnie$ równie!, !e w ha-
lach przez ca&y tydzie# dost"pne s' 54 gatunki %wie!ych ryb 
i16 gatunków owoców morza.

To nie tylko zakupy
Makro Cash & Carry chce wspiera$ swoich klientów nie

tylko poprzez bogaty asortyment, ale równie! poprzez pa-
kiet us&ug doradczych. Od czterech lat prowadzone s'
szkolenia i warsztaty maj'ce na celu podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych przedsi"biorców. Firma oferuje trzy
zró!nicowane programy: szkole# gastronomicznych dla
klientów z sektora HoReCa, szkole# zawodowych dla klien-
tów nale!'cych do Klubu Makro Pro oraz warsztaty w ra-
mach ogólnopolskiego cyklu bezp&atnych szkole#, „Idealny
biznes”. W zesz&ym roku we wszystkich trzech programach
uczestniczy&o ponad 7 tysi"cy przedsi"biorców.

Cz"%$ szkole# odbywa si" w Makro Centrum Rozwo-
ju Firm otwartym w 2008 roku. Szkolenia kulinarne
prowadzone pod okiem szefów kuchni Centrum HoRe-
Ca przyci'gaj' wielu profesjonalistów. Równie! zorga-
nizowane niedawno warsztaty dla amatorów: dzienni-
karzy w ramach olimpiady ,,Fakty i mity o !ywno%ci
i !ywieniu” czy blogerek kulinarnych, cieszy&y si"
ogromnym zainteresowaniem.

Wspieranie lokalnego handlu
Jak pokazuj' badania AC Nielsen, liczba niezale!nych,

ma&ych sklepów rocznie maleje o oko&o 10 proc. W ci'gu
ostatnich pi"ciu lat zbankrutowa&a 1/3 ma&ych osiedlo-
wych sklepów. Makro, aby wesprze$ niezale!nych przed-
si"biorców i zwróci$ uwag" na rol", jak' takie placówki
odgrywaj' na polskim rynku, rozpocz"&o w 2009 roku pro-
gram spo&eczny ,,Tu mieszkam, tu kupuj"”. Kampania
wsparta przez presti!owe polskie organizacje: Slow Fo-
od Polska, Pracodawców RP i Naczeln' Rad" Zrzesze#
Handlu i Us&ug, zak&ada równie! popularyzacj" zakupów
w lokalnych sklepach. Do tej pory do programu przyst'pi-
&o prawie 6,5 tysi'ca przedsi"biorców z ca&ej Polski.

Jakość usług doceniona przez klientów
W 2010 roku Makro Cash & Carry Polska zosta&o drugi raz

uhonorowane nagrod' God&o Jako%$ Obs&ugi jako najbardziej
przyjazna firma w kategorii hurtownie wielkopowierzchniowe. 

– Bardzo si" cieszymy i jeste%my dumni, !e ju! po raz drugi
otrzymali%my God&o Jako%$ Obs&ugi – powiedzia& Uwe Hoelzer,
prezes MAKRO Cash & Carry. – Opinie naszych klientów s' dla
nas niezwykle wa!ne. Chcia&bym serdecznie podzi"kowa$
za wszystkie g&osy, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne, oraz
zapewni$, !e do&o!ymy wszelkich stara#, by nadal spe&nia$
pa#stwa oczekiwania i dba$ o najwy!sz' jako%$ naszych us&ug
– doda&.

Przyznany tytu& potwierdza skuteczn' realizacj" misji firmy,
zgodnie z któr' we wszystkich dzia&aniach na pierwszym miej-
scu stawiane jest dobro klienta.

Liderem w bran%y hurtowni samoobs"ugowych jest Makro Cash & Carry. Konsumenci ju% dwukrotnie wyró%nili je God"em Jako#$ Obs"ugi
w 2009 i 2010 roku. Od 17 lat stale rozwija swoj! sie$, a obecnie do dyspozycji klientów s! ju% 33 hale rozmieszczone w ca"ej Polsce

Hala Makro Cash & Carry

Szkolenia i warsztaty

Makro Punkt
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Jako#$ obs"ugi wczoraj, dzi# i jutro

L udzie m&odsi ni! dzisiejsze 30-latki
raczej nie pami"taj' ju!, jaka jako%$
obs&ugi by&a smutnym standardem
za czasów PRL, czyli ponad 20 lat te-
mu. Konsumenci urodzeni w drugiej

po&owie lat 80. XX w. dorastali ju! w nieco in-
nej rzeczywisto%ci, a jeszcze m&odsi traktuj'
czasy Polski Ludowej jak science fiction lub
zamierzch&' przesz&o%$, znan' jedynie z opo-
wie%ci rodziców, dziadków i z telewizji. O tych
barwnych latach przypominaj' np. filmy i se-
riale Stanis&awa Barei, które niczym ekspona-
ty w muzeum opowiadaj' m.in. o praktykach
sklepowych, które si" ju! nie zdarzaj'... Ale
czy rzeczywi%cie ju! nie?

Panie! Tu nie jest salon damsko-męski! Tu
jest kiosk RUCH-u! Ja... Ja tu mięso mam!*
Sklep spo!ywczy, mi"sny, monopolowy,

odzie!owy (z tzw. konfekcj' damsk', tudzie!
m"sk'), papierniczy, ze sprz"tem AGD i RTV,
jakikolwiek inny – wszystkie by&y traktowane
przez ówczesne polskie w&adze ludowe rów-
no i we wszystkich pó&ki %wieci&y tymi samymi
pustkami, poza nielicznymi wyj'tkami z okazji
np. %wi"ta pa#stwowego lub Bo!ego Narodze-
nia, gdy t&umy klientów spragnionych witamin
rzuca&y si" bez skr"powania na stosy kuba#-
skich pomara#czy.

Gdy towar ogólnie wtedy niedost"pny (a te-
raz postrzegany jako zwyczajny) – w postaci
np. kie&basy czy schabu – pojawia& si" w skle-
pie, to pani ekspedientka decydowa&a, niczym
surowa w&adczyni imperium, o tym, którzy
szcz"%liwcy dost'pi' zaszczytu wymiany
uciu&anych kartek towarowych i z&otówek
na wymarzony kawa&ek mi"sa, a kto odejdzie
z kwitkiem, nie zas&uguj'c na takie frykasy.

Nieco lepsze bywa&y takie dni, gdy umiej"t-
nie skomplementowana (ach, pani kierownicz-
ko, jaka gustowna trwa&a, pani dzisiaj jak królo-
wa wygl'da – no doprawdy, ale! pan, co te!
pan...) sprzedawczyni szepn"&a s&ówko o tym,
!e w&a%nie w sklepie pojawi& si" papier toaleto-
wy, co powodowa&o, !e co prawda cz&owiek nie
zdo&a& kupi$ tego, po co przyszed&, np. balero-
nu, ale i tak szczerze uradowany maszerowa&
do domu, dumnie obwieszony ca&ym sznurem,
wiedz'c, !e ucieszy tym zakupem !on", dzieci
i kilku znajomych oraz s'siadów.

Ciekawe, !e mimo braku telefonów w wielu
polskich domach (o telefon stacjonarny pisa&o
si" podania ka!dego roku do jedynego wtedy
operatora, zazwyczaj jednak bez odzewu)
wie%$ o tym, !e jaki% towar, np. wata higienicz-
na lub rajstopy, pojawi& si" w którym% sklepie,
rozchodzi&a si" z pr"dko%ci' %wiat&a.

Przepraszam pana! Za czym ta kolejka?
– Do „Ostatniej paróweczki”, proszę panią.
– Eee... To już dla mnie nie starczy*
Dzisiaj trudno m&odzie!y uwierzy$, gdy

starsi wspominaj' z nutk' nostalgii podeks-
cytowanie, jakie wywo&ywa&a wie%$ o tym, !e
gdzie% w mie%cie pojawi&y si" np. podpaski.
Dochodzi&o do scen gorsz'cych, je%li ów to-
war stawa& si" dost"pny na chwil" w sklepie
samoobs&ugowym: m"!czy(ni bez skr"po-
wania wyrywali z r'k podpaski kobietom, lu-
dzie krzyczeli na siebie, deklaruj'c, komu si"
ów produkt bardziej nale!y, ogólnie wi"c
rzecz ujmuj'c, bywa&y to sytuacje, jakie dzi%
nie&atwo sobie wyobrazi$. Powstawa&y
przy tym dowcipy, np. ten przypomniany ja-
ki% czas temu przez Kabaret Olgi Lipi#skiej,
!e kartki towarowe na czekolad" przys&ugi-
wa&y tylko rodzinom z dzie$mi, na myd&o tyl-
ko robotnikom, a na majtki tylko kobietom
pracuj'cym na drabinach.

Na produkty przemys&u meblarskiego, po-
dobnie jak na sprz"ty AGD i RTV, samochodo-
wego oraz innych niezb"dnych do!ycia, klien-
ci zapisywali si" z kilkuletnim wyprzedzeniem,
a gdy upragnione towary przybywa&y do skle-
pu, konsumenci ustawiali si" w ci'gn'ce si"
w niesko#czono%$ kolejki, w których obowi'-

zywa&y zasady i regu&y surowo przez wi"kszo%$
respektowane. W takiej kolejce trzeba by&o
swoje odsta$ – zaledwie godzink" lub kilka al-
bo i ca&' nock", gdy towar by& wyj'tkowo ku-
sz'cy – przepuszczaj'c kurtuazyjnie ludzi
z niema&ymi ju! dzie$mi, bowiem wierzgaj'cy
kilkulatek na r"ku czyni& cuda, dr'c si" wnie-
bog&osy i pozwalaj'c udr"czonym rodzicom
na przeskoczenie o kilka miejsc do przodu
w kolejkowym ogonku. Uprzywilejowane w ta-
kich sytuacjach by&y te! kobiety w wieku roz-
maitym, czule piastuj'ce poduszki pod swe-
trem i w ten sposób symuluj'ce zaawansowa-
n' ci'!", a tak!e wiekowi emeryci, w sklepie
zgi"ci wpó& przez schorzenia tego i owego,
po dokonaniu zakupu bez kolejki w cudowny
sposób odzyskuj'cy wigor i pion.

*ezka si" w oku kr"ci, gdy wspomina si"
dni, kiedy to portfel p"ka& w szwach od gotów-
ki... kompletnie zb"dnej wobec sta&ych bra-
ków jakiegokolwiek towaru. Tak naprawd"
wielu produktów nie sposób by&o kupi$ nor-
maln' drog', nie tylko bez odrobiny szcz"%cia,
ale przede wszystkim bez znajomych, którzy
pracowali we w&a%ciwym miejscu, sklepie, za-
k&adzie lub instytucji. Piel"gniarki oferowa&y
wat", krawcowe materia& na spódnice, a tak-
sówkarze informacje, gdzie co jest i od której.
Jak w pradawnych czasach przed wynalezie-
niem pieni'dza ludzie wymieniali si" towara-
mi i us&ugami.

Szcz"%liwcy, którzy dysponowali stosow-
nymi znajomo%ciami, mogli liczy$ na tzw.
cynk przed dostaw' do sklepu np. gustownej
meblo%cianki, tudzie! kafelków o kolorze
i rozmiarach znanych dopiero po rozpakowa-
niu w domu, lub telewizora teoretycznie ko-
lorowego z pilotem o kszta&cie i wadze ce-
g&ówki. Bywa&o te! i tak, !e zdesperowany
klient na wie%$ o tym, !e upragniony produkt
ju! za kwarta& znajdzie si" w pobliskim skle-
pie, p&aci& jego cen" pracuj'cemu w sklepie
znajomemu w ciemno, a ten po dostawie to-
waru wydawa& go zachwyconemu konsumen-
towi, ale drzwiami od strony zaplecza sklepu,
po zapadni"ciu zmroku, by nie wywo&a$ nie-
potrzebnego zam"tu w spo&ecze#stwie lub
nie wzbudzi$ zainteresowania umundurowa-
nych przedstawicieli w&adz.

Nie ma takiego miasta – Lądyn! Jest Lądek,
Lądek-Zdrój, tak...*
Pomijaj'c tu specjalne sklepy dla grup za-

wodowo uprzywilejowanych, jak wspomniani
wcze%niej mundurowi przedstawiciele s&u!b
ludowych (milicja, wojsko etc.), warto jednak
wspomnie$ o sieci sklepów, która na dobre za-
pad&a w pami"$ Polakom, kojarz'c si" z do-
brami ogólnie niedost"pnymi, z namiastk'
luksusu – a mianowicie o Peweksie. W Pewek-
sach by&o wszystko to, czego naród nie móg&
zakupi$ w zwyczajnych sklepach, czyli marko-
we papierosy, alkohole, s&odycze (z prawdzi-

wej czekolady, a nie tzw. wyroby czekoladopo-
dobne), szynka konserwowa, zabawki, takie
jak lalki Barbie, autka Matchbox czy klocki le-
go. W takim sklepie pachnia&o zupe&nie ina-
czej ni! w zwyk&ych: w powietrzu unosi& si"
aromat prawdziwej kawy, herbaty, czekolady
oraz gum do!ucia, które nie wyrywa&y z"bów,
i nowych, b&yszcz'cych opakowa#.

Kolejny paradoks sprzed 1990 roku to fakt,
!e mo!na by&o w Peweksie za 10 centów naby$
torb" foliow' na zakupy, dla nas teraz jak!e
zwyczajn', któr' otrzymuje si" w ka!dym skle-
pie za darmo, obecnie wypieran' przez ekolo-
giczne torby p&ócienne. Taka torba foliowa
z nadrukiem jakiej% zachodniej firmy by&a to-
warem wzbudzaj'cym zazdro%$ w%ród znajo-
mych, podobnie jak pusta puszka po napoju.

Opakowania po zachodnich napojach
i produktach spo!ywczych mieli ci wybra#-
cy, którzy byli chwil" za granic'. Z ró!nych
wzgl"dów podró!owanie po %wiecie by&o
znacznie ograniczone, a przywilej ten otrzy-
mywali nie wszyscy obywatele. Przeci"tny
Polak nie móg&, jak teraz, wybiera$ wed&ug
zasobno%ci portfela mi"dzy Tunezj', Wyspa-
mi Kanaryjskimi, afryka#sk' przygod'
na grzbiecie s&onia lub inn' propozycj' jed-
nego z ogromnej liczby biur podró!y. Mia&
szans" najwy!ej na wczasy z zak&adowego
funduszu nad Ba&tykiem, w Jastarni, Dar&o-
wie lub np. *ebie, a tylko na bardziej zas&u!o-
nych lub tzw. zaradnych, którzy umieli odpo-
wiednio negocjowa$ z paniami z Orbisu
(mam tu takie rajstopy i koniak, pani kocha-
na, rodzin" musz" zabra$ na wakacje) czeka-
&y ekskluzywne wyjazdy do krajów by&ej Ju-
gos&awii, do Bu&garii i nad w"gierski Balaton.

Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każde-
go! Szatnia też jest u nas obowiązkowa!*
Personel sklepów, urz"dów i instytucji nie

grzeszy& wtedy uprzejmo%ci', wiedz'c, !e
skoro klientowi lub petentowi bardzo
na czym% zale!y, to zniesie ka!d' oznak"
niech"ci, lekcewa!enia, a nawet zniewag".
Obecnie taka sytuacja jest w&a%ciwie nie
do pomy%lenia, poniewa! rosn'ca z ka!dym
dniem konkurencja wymusza na w&a%cicie-
lach i pracownikach firm, sklepów i instytu-
cji wzrost dba&o%ci o komfort klienta pod-
czas zakupów i za&atwiania spraw. To zrozu-
mia&e – nie od dzi% wiadomo, !e kapitalizm
oznacza konkurencj", a ta powoduje nie tyl-
ko obni!enie cen, ale te! wy!sze standardy
obs&ugi klientów.

Polacy poj"li te odwieczne prawa wolnego
rynku w lot – natychmiast po przewrocie
ustrojowym w 1989 roku, gdy w ka!dym
mie%cie, metropolii, ma&ych mie%cinach
i wioskach pojawi&y si" bazary, na których
handlowano czym si" da i jak si" da, najcz"-
%ciej prezentuj'c w'tpliwej jako%ci towar

na &ó!kach polowych. Pocz'tek lat 90. przy-
niós& niespotykany dot'd rozwój talentów
kupieckich w naszym narodzie. Królowa&y
np. kasety wideo i ta%my magnetofonowe,
oczywi%cie pirackie, nagrywane na zasadzie
kopia z kopii, co powodowa&o, !e jako%$ fil-
mu czy muzyki bywa&a tragiczna, ale bar-
dziej liczy&o si" to, !e tytu& produkcji jest
z Europy Zachodniej lub USA – i to by&o naj-
wa!niejsze. Ubrania, kosmetyki, gad!ety
elektroniczne, to wszystko kupowano na ba-
zarach najpierw od polskich sprzedawców,
z czasem jednak ich rol" przej"li handlarze
rodem z dalekiego Orientu (Wietnam, Chi-
ny), nigdy jednak bariera j"zykowa nie sta-
n"&a na przeszkodzie transakcji owocnej dla
obu stron, gdy tylko polski klient chcia& co-
kolwiek kupi$. Z ciekawostek %wiadcz'cych
o tym, jak popyt nap"dza poda!, nieko-
niecznie z dba&o%ci' o jako%$ – na kilka lat
pojawi&a si" nisza na rynku, zaraz zape&nio-
na przez zaradnych m&odzie#ców oferuj'-
cych nape&nianie zapalniczek jednorazo-
wych. Z takiej zapalniczki skorzysta$ mo!na
by&o raptem raz lub dwa, ale liczy&o si" to, !e
nie trzeba by&o od razu kupowa$ nowej.

Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko
w krawatach. Klient w krawacie jest mniej
awanturujący się*
Z biegiem lat rynek handlu i us&ug w Polsce

unormowa& si" nieco, powoli podwy!szaj'c
standardy jako%ci zarówno oferowanych pro-
duktów, jak i obs&ugi klienta. Niema&y wp&yw
na to mia&y firmy zagraniczne, które po wej-
%ciu na nasz rynek szturmem zdobywa&y
klientów zjawiskami tak prostymi, jak grzecz-
no%$, i tak banalnymi, jak u%miech. Nie da si"
ukry$, !e rodzimi przedsi"biorcy czerpali
wiele z wzorców zachodnich w zakresie
umiej"tno%ci handlowych, produkcyjnych
i obs&ugowych, z dobrym zreszt' skutkiem.
Naprawd" trudno teraz odró!ni$ bank polski
od zagranicznego na podstawie oceny wn"-
trza placówki, jako%ci ulotek i folderów rekla-
mowych oraz schludno%ci ubioru pracowni-
ka, lub zgadn'$, czy w&a%cicielem restauracji
chi#skiej jest nasz rodak czy mo!e kto% z Azji,
poniewa! niemal wszystkie firmy we wszyst-
kich prawie bran!ach w podobnym stopniu
staraj' si" spe&ni$ oczekiwania swoich klien-
tów, przyci'gn'$ konsumenta kusz'c' ofert'
i atrakcyjn' cen' us&ug. Kwestia, jak im to wy-
chodzi, to ju! zupe&nie inna sprawa i teraz je-
dynym s"dzi' jest klient, który zrobi zakupy
w jednym lub drugim sklepie, za&o!y konto
w tym lub zupe&nie innym banku – a z takich
wyborów konsumenckich i konkretnych opi-
nii klientów firmy powinny wyci'ga$ wnioski.

Od pocz'tku XXI wieku e-handel wytycza
kolejne kierunki rozwoju procesów sprzeda!o-
wych i konieczno%$ zwracania uwagi na zado-
wolenie klienta jako na czynnik maj'cy naj-
wi"kszy wp&yw na zysk firmy. Konsumenci po-
szukuj' nie tylko konkretnych produktów
wjak najni!szych cenach, ale przede wszystkim
komfortu podczas zakupów, wygody, poszano-
wania swoich potrzeb, dyskrecji oraz najwy-
!szej jako%ci obs&ugi. Lubimy chodzi$ po wielu
sklepach, by dotyka$ konkretnych produktów,
przymierza$ je, w'cha$ i gaw"dzi$ o nich ze
sprzedawcami? Prosz" bardzo, wszak galerie
handlowe s' teraz czynne od%witu do pó(nych
godzin wieczornych, tak!e w weekendy. Woli-
my raczej robi$ zakupy w zaciszu domowego
fotela, ciesz'c si" swobod' i dyskrecj', bez na-
ra!ania si" na napotkanie w%cibskiej s'siadki
przy wyj%ciu z sex-shopu? Droga wolna, teraz
za pomoc' kilku klikni"$ myszk' we w&asnych
czterech %cianach, bez skr"powania mo!emy
kupowa$, co nam si" podoba. Do wyboru,
do koloru, jak kto woli.

*W artykule cytowano fragmenty z filmu „Mi#”
w re$yserii Stanis!awa Barei

Rozchodzi si& jednak o to, %eby te plusy nie przes"oni"y wam minusów!*
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Codziennie dla klienta
Biedronka jest obecna w setkach miejscowo#ci we wszystkich regionach kraju,

a produkty z jej sklepów trafiaj! na polskie sto"y od ponad 15 lat

D zi"ki wci'! rosn'cej licz-
bie sklepów sie$ mo!e
by$ naprawd" blisko
klienta. Swój rozwój, co
podkre%la, zawdzi"cza

zaufaniu kupuj'cych. To zaufanie do-
tyczy nie tylko jako%ci produktów ofe-
rowanych w codziennie niskich ce-
nach, ale tak!e przyjaznej obs&ugi po-
woduj'cej, !e zakupy w Biedronce s'
po prostu przyjemne.

Sklepy przyjazne klientom
W przypadku sieci Biedronka

stwierdzenie, !e pracownicy s' naj-
cenniejszym kapita&em firmy, nie jest
pustym sloganem. To dzi"ki ich stara-
niu sie$ handlowa mo!e zdoby$ uzna-
nie milionów konsumentów. A o to
uznanie nie jest wcale &atwo: z bada#
przeprowadzonych przez Program Ja-
ko%$ Obs&ugi – które obj"&y tysi'ce
firm i instytucji z 200 bran! – wynika,
!e zaledwie jeden na czterech kupuj'-
cych jest zadowolony ze sposobu,
w jaki zosta& obs&u!ony. Najcz"%ciej
krytykowane s': zachowanie, wiedza
i czas obs&ugi. Z drugiej strony klienci
nie kryj', !e profesjonalna obs&uga to
jeden z wa!niejszych czynników, który
ma wp&yw na wybór danej sieci han-
dlowej. Przeprowadzone w ubieg&ym
roku przez GfK Polonia badania do-
wiod&y, !e zadowoleni i lojalni klienci
danej sieci robi' w niej zakupy %red-
nio 45 razy w roku – niemal co tydzie#.
Klienci niezadowoleni korzystaj'
z oferty takiej sieci %rednio trzy razy
w roku. Warto%$ jednorazowego ko-
szyka zakupów lojalnych klientów jest
blisko trzy razy wy!sza od zakupów
klientów nielojalnych.

Tym wi"kszym wyró!nieniem jest
przyznanie sieci Biedronka, ju! dwu-
krotnie, God&a Jako%$ Obs&ugi. Wyró!-
nienie to przyznaje si" firmom najbar-
dziej przyjaznym klientom, prezentu-
j'cym najwy!sze standardy jako%ci
obs&ugi zarówno w swoich bran!ach,
jak i na tle ogólnopolskiego wska(nika

obs&ugi. Laureaci wybierani s' w bada-
niu, w którym bierze udzia& oko&o
dwóch milionów konsumentów. Za-
dowolenie klientów potwierdzaj'
równie! inne badania. Z przeprowa-
dzonego w 2010 r. przez Market Side
badania wynika, !e a!47 proc. miesz-
ka#ców du!ych miast (powy!ej 100
tys.) najcz"%ciej kupuje w Biedronce.
A kupuj'cy z takich o%rodków s' wy-
j'tkowo wyczuleni na jako%$ obs&ugi
i zdecydowana wi"kszo%$ z nich nie
wi'!e si" z jedn' okre%lon' sieci'.

Profesjonalni w każdym calu
W jaki sposób Biedronka dba o ob-

s&ug" klienta? Liczy si" ka!dy szczegó&
– szybko%$ i profesjonalizm obs&ugi,
mo!liwo%$ uzyskania informacji opro-
duktach odpersonelu. Du!y nacisk po-
&o!ony jest nanowoczesny wystrój skle-
pów, mo!liwo%$ szybkiego znalezienia
szukanego produktu, atak!e wygodne
iestetyczne opakowania towarów. 

Ka!dego roku w Polsce powstaje
kilkaset nowych sklepów sieci Bie-

dronka – s' one niemal dos&ownie
na wyci'gni"cie r"ki. To za% powoduje,
!e relacje mi"dzy pracownikami
a klientami nie s' anonimowe. Wiemy
dobrze, jak pomocna mo!e okaza$ si"
pani Basia lub Krysia z osiedlowego
sklepu – osoba, u której codziennie ro-
bimy zakupy, która nas poznaje i dora-
dzi przy zakupach. A tak w&a%nie jest
w Biedronce.

Przedstawiciele sieci przypominaj'
o starej kupieckiej zasadzie: klient ma
zawsze racj". A zadaniem dobrego
sprzedawcy jest sprawi$, by mia& tego
%wiadomo%$.

Wy&onieni kandydaci poddawani
s' cyklowi szkole#. Pierwszy okres
pracy zawsze przebiega pod okiem
prze&o!onego, który pomaga we
wdro!eniu si" w codzienne obowi'z-
ki. W sieci przestrzega si" !elaznej za-
sady: ka!dy pracownik musi do-
%wiadczy$ pracy na ni!szych szcze-
blach, dzi"ki czemu lepiej rozumie fi-
lozofi" funkcjonowania firmy. Nie ma
tu wyj'tków: równie! osoby, które
szykuj' si" do obj"cia stanowisk me-
ned!erskich, przechodz' przez sta!
w jednym ze sklepów.

Profesjonalne przygotowanie to
nie wszystko. Pracownicy wiedz', !e
mog' liczy$ na nagrody za profesjo-
nalne podej%cie do klienta. Tu wa!-
nym elementem jest ocena dokony-
wana przez „mystery shoppers”, czyli
specjalnie przeszkolonych kupuj'-
cych, sprawdzaj'cych poziom obs&ugi
w danym sklepie. Oceniaj' oni prac"
personelu pod ró!nym k'tem, np. od-
grywaj' rol" kapry%nych klientów lub
zg&aszaj' si" do obs&ugi z nietypowy-
mi sprawami. Pod uwag" brane jest
podej%cie pracownika do kupuj'-
cych, jego umiej"tno%$ radzenia sobie
w trudniejszych sytuacjach i sposób
nawi'zywania kontaktu z klientem.
Sklepy uzyskuj'ce wysokie oceny ko-
rzystaj' z systemu premiowego.
O tym, jak wysoki jest poziom zaanga-
!owania pracowników w jako%$ ob-
s&ugi, %wiadczy fakt, !e w 2010 roku

ponad 80 proc. z nich otrzyma&o pre-
mie zwi'zane z wysokim poziomem
obs&ugi klienta.

Od kasjera do menedżera
Motywacja finansowa to tylko jeden

ze sposobów, by pracownik poczu& si"
zadowolony i zwi'zany z firm'. Dla za-
&ogi Biedronki – jak wykazuj' badania
– nie mniej istotna jest mo!liwo%$ do-
skonalenia umiej"tno%ci zawodowych
i wewn"trznego awansu. Osoba, która
doskonale sprawdza si" w bezpo%red-
nim kontakcie z klientami oraz samo-
dzielnie i szybko rozwi'zuje proble-
my, cz"sto jest %wietnym kandydatem
do obj"cia bardziej odpowiedzial-
nych stanowisk. Kariera „od kasjera
do mened!era” w Biedronce zdarza
si" cz"%ciej, ni! wiele osób mog&oby
s'dzi$. St'd dost"p pracowników
do bardzo bogatej oferty szkole# pod-
nosz'cych kwalifikacje. Pracownicy
wiedz', !e ich indywidualne predys-
pozycje i zdolno%ci s' kluczem do ka-
riery zawodowej. Dla firmy ich kariera
to wzmocnienie potencja&u firmy
i szansa na jeszcze lepsze oceny
w oczach klientów.

W trosce o wygod" i satysfakcj"
klientów realizowany jest projekt, któ-
rego celem jest, aby przy wi"kszo%ci
sklepów Biedronka znajdowa& si" ban-
komat. To nie tylko wygoda – ale i bez-
piecze#stwo. Te same czynniki powo-
duj', !e wyj'tkowa waga przyk&ada-
na jest do profesjonalizmu ochrony
w sklepach tej sieci. 

Biedronka – co tu kry$ – ma wielkie
ambicje. Nie tylko chce powi"ksza$
sie$ sklepów, aby by$ coraz bli!ej Pola-
ków z dobrymi, rodzimymi produkta-
mi. Przedstawiciele sieci zapewniaj',
!e ich ambicj' jest sta&e udoskonalanie
jako%ci obs&ugi. Fakt, !e klienci coraz
cz"%ciej wybieraj' te sklepy, %wiadczy
o tym, !e te starania id' w dobrym kie-
runku. G&osy oddawane na sie$ w roz-
maitych rankingach s' tego najlep-
szym %wiadectwem.

Najnowsze obserwacje
klientów sieci Biedronka
zamieszczone na portalu
www.jakoscobslugi.pl

Mi"a obs"uga, pracownicy
u#miechaj! si&, chc! pomóc.
Szybciutko siadaj! do kas, je#li
jest wi&cej klientów. Towar jest
#wie%y, pouk"adany kategoriami.
W sklepie panuje czysto#$,
#wie%o#$. Lokalizacja jest ideal-
na. Jestem bardzo zadowolony,
najbardziej z tego, %e jest zde-
cydowanie najtaniej,
a pracownice si& #licznie
u#miechaj! i rozmawiaj!!

Kamil, Hrubieszów

W tej Biedronce robili#my zaku-
py ca"! rodzin! i ka%dy by"
zadowolony. Sklep czysty – mi-
mo zimowej aury, rega"y
równie% nie by"y zaniedbane,
a towar pouk"adany z widoczny-
mi cenami. Wybór towaru
naprawd& du%y i ceny przyst&p-
niejsze;-). Lokal dobrze
o#wietlony, personel u#miech-
ni&ty i pomocny. Przy kasie nie
trzeba d"ugo czeka$, wszystko
sprawnie przebiega. Wyszli#my
zadowoleni.

Pysia, Pomorze Zachodnie

Szybko i sprawnie. Ch&tnie robi&
zakupy w nietypowych porach
(niedziela rano), aby nie sta$
w kolejce. Wtedy jest naprawd&
przyjemnie i szybko. W sklepie
jest du%o miejsca i nie ma pro-
blemu ze znalezieniem
potrzebnych produktów. Pani
przy kasie te% wygl!da na wypo-
cz&t! i zadowolon!, wi&c wizyta
w sklepie zostawia na mnie do-
bre wra%enie.

Andrzej, Mi%dzybórz

W sklepie panowa" porz!dek,
znalezienie towaru nie stanowi"o
problemu, towar na pó"kach by"
dosuni&ty i "adnie do"o%ony.
Na sklepie znajdowa"o si& kilku
pracowników, którzy dok"adali to-
war. Prawie wszystkie kasy by"y
czynne, dzi&ki temu nie tworzy"y
si& zbyt du%e kolejki, a obs"uga
przebiega"a sprawnie. Kasjerka
ubrana by"a w strój s"u%bowy,
czysty i wygl!daj!cy schludnie.
Ka%dego klienta wita"a osobno
i traktowa"a indywidualnie. Za-
równo mnie, jak i dwóm innym
osobom przede mn! zapropono-
wa"a jednorazówk&,
a po zako(czeniu transakcji
sprawnie wyda"a reszt& i da"a
paragon.

Anna, Ozimek

Bardzo cz&sto chodz& do tego
supermarketu. Ceny w nim s!
bardzo konkurencyjne, a obs"uga
mi"a i ch&tna do pomocy.
Przy kasie kasjerka mówi „dzie(
dobry” czy te% „do widzenia, za-
praszamy ponownie”. Czasami
brak czerwonych koszyków, ale
to zazwyczaj si& dzieje podczas
weekendów. Bardzo du%ym udo-
godnieniem dla klienta sta" si&
bankomat przed ko"owrotkiem.

lusiaczek3, Pyrzyce
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Prze"omowe zmiany w serwisie

Jak do kolejnej edycji nagrody Godło Jakość Obsługi
przygotowuje się jej trzykrotny laureat?
Wiktor Miko&ajczyk: Ubieg&oroczne, trzecie
ju! z kolei, wyró!nienie w Programie Jako%$
Obs&ugi potraktowali%my jako wyj'tkowe wy-
zwanie. W okresie recesji i zaostrzaj'cej si"
konkurencji wiele firm próbowa&o zdywersy-
fikowa$ swoj' dzia&alno%$ czy te! szuka$
ca&kiem nowych pomys&ów na przetrwanie.
Nasz serwis fabryczny sprz"tu gospodarstwa
domowego konsekwentnie stawia na dalsze
podnoszenie jako%ci obs&ugi i zwi"kszenie sa-
tysfakcji klientów. W tym celu podj"li%my
wa!ne decyzje dotycz'ce zwi"kszenia nak&a-
dów inwestycyjnych na rozwój serwisu.
Wdro!yli%my dzia&ania na rzecz postrzegania
serwisu nie tylko jako miejsca napraw sprz"tu
w terenie czy w warsztacie. Nasz serwis ofe-
ruje równie! sprzeda! cz"%ci zamiennych
i akcesoriów do urz'dze#, proponujemy do-
radztwo techniczne oraz dystrybuujemy
%rodki do czyszczenia i piel"gnacji urz'dze#
AGD. Wszystko po to, by nasi klienci od mo-
mentu zakupu naszego sprz"tu byli
pod troskliw' opiek' – co zreszt' jest rdze-
niem naszej dzia&alno%ci. W kr"gu naszych
zainteresowa# oprócz klienta indywidualne-
go s' tak!e partnerzy handlowi BSH, którym
jeste%my w stanie zaoferowa$ ró!norodne
us&ugi. Serwis jest przecie! niezwykle istot-
nym miejscem kontaktu klientów z firm'.
Nasz' misj' jest bycie wzorem do na%ladowa-
nia w bran!y serwisów AGD.

Rzeczywistość nie zawsze jednak jest przyjazna?
Oczywi%cie w serwisie BSH mimo naszych sta-
ra# zdarzaj' si" równie! reklamacje. S' one
jednak traktowane jako forma dialogu i cen-
na wskazówka dla nas, co mo!emy poprawi$
w naszej pracy. Wychodzimy z za&o!enia, !e

„wiedza ro%nie w dialogu z innymi”, a ka!da re-
klamacja mo!e by$ inspiracj' do wprowadzenia
dzia&a# doskonal'cych. Nie mówi'c ju! o tym,
!e staramy si" ka!d' z nich traktowa$ indywidu-
alnie i z jednakowym zaanga!owaniem.

Co nowego serwis może zaproponować dziś swoim
klientom?
Rok 2011 b"dzie rokiem prze&omu w us&ugach
serwisowych naszej firmy. Jak ju! wspomnia-
&em, podj"li%my wysokonak&adowe inwestycje,
które znacznie poprawi' jako%$ oferowanych
us&ug. Decyzja o budowie centrum serwisowe-
go w *odzi umo!liwia nam ca&odobow'
dost"pno%$ telefoniczn'. Od kwietnia br. nasi
klienci b"d' mieli mo!liwo%$ zg&aszania sprz"-
tu do naprawy przez 24 godziny na dob",
siedem dni w tygodniu. Nowoczesny magazyn
cz"%ci zamiennych, jaki powsta& w *odzi, oraz
codzienne dostawy tych!e cz"%ci z Niemiec
i bezpo%rednie dostawy do techników pozwa-
laj' nam na dalsze skrócenie czasu
oczekiwania na napraw". Obecny 95-procento-
wy poziom dost"pno%ci cz"%ci zamiennych
w Polsce powoduje, !e generalnie realizujemy
zamówienia w tym samym dniu. Czas oczeki-
wania na cz"%ci zamówione w Niemczech
wynosi trzy dni robocze. Maj'c na uwadze
oczekiwania naszych klientów, wyd&u!yli%my
z 8 do 12 godzin dziennie realizacj" napraw
w domach klientów.

Wszystko, co pan powiedział, dotyczy 
napraw u klientów, a co z naprawami 
drobnego sprzętu AGD?
Obs&udze napraw sprz"tu drobnego po%wi"co-
ny jest nasz kolejny projekt. To Centralny
Warsztat Napraw Sprz"tu Drobnego, zlokalizo-
wany równie! w *odzi, gdzie obecnie trwaj'
wyt"!one prace nad rozwi'zaniami logistycz-
nymi i informatycznymi dostosowanymi
do wymaga# naszych klientów. Za&o!eniem,
jakim kierowali%my si" przy planowaniu tego
warsztatu, by&o skrócenie czasu naprawy
drobnych urz'dze# AGD, dostarczanych
tam z ca&ego kraju, do jednego – dwóch
dni. Mam nadziej", !e w ci'gu najbli!szych
trzech miesi"cy dzi"ki innowacyjnym roz-
wi'zaniom dostarczymy us&ug"
na najwy!szym %wiatowym poziomie.
Wychodz'c naprzeciw oczekiwaniom klientów,
wyd&u!yli%my prac" naszych punktów serwiso-
wych do godziny 18 oraz uruchomili%my nowy
sklep serwisowy w *odzi, gdzie ka!dy mo!e
osobi%cie odda$ sprz"t do naprawy oraz sko-
rzysta$ z naszej szerokiej oferty serwisowej.

ROZMOWA | Wiktor Miko$ajczyk, dyrektor dzia$u serwisu firmy BSH Sprz!t Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

Sklep serwisowy

Magazyn

Centralny warsztat naprawy sprzętu drobnego
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Jeszcze nie jest tak wspaniale z jako#ci! obs"ugi w Polsce

Mariusz Kaliś
uczestnik Programu Jako#$ Obs"ugi

P rzez kilka &adnych lat du!o zmieni&o si"
w Polsce odno%nie do jako%ci obs&ugi.
Na pewno du!y wp&yw na te zmiany
mia& portal www.jakoscobslugi.pl,
gdzie klienci mog' podzieli$ si" swo-

imi spostrze!eniami dotycz'cymi obs&ugi. Po-
wszechnie wiadomo, !e je!eli jako%$ obs&ugi nie
b"dzie zadowalaj'ca, to klienci nie przyjd'. Jest
jeszcze sporo wyj'tków, gdzie jako%$ obs&ugi po-
zostawia wiele do!yczenia.

Na pewno wi"kszo%$ z nas zna monopolist"
Poczt" Polsk' i wie, jak tam jest z jako%ci'. Pa-

trz'c na placówki w Bia&ymstoku, mo!na poli-
czy$ na palcach jednej r"ki, gdzie klient mo!e
wyj%$ zadowolony z poczty. Przez ca&y czas mo!-
na odczu$, !e klient nie jest mile widziany. Z pro-
blemami uzyskuje si" jakiekolwiek informacje.
Ponadto du!ym problemem jest usprawnienie
pracy. Do%$ cz"sto mo!na si" spotka$ z sytuacj',
gdzie klienci stoj' w du!ych kolejkach, a w dru-
gim okienku pracownik siedzi i zajmuje si" pa-
pierkami. Szkoda, !e nie ma jeszcze prawdziwej
konkurencji w tej bran!y.

Kolejn' firm', gdzie potrzebne s' zmiany, jest
wed&ug mnie PKO BP. Aby czegokolwiek si" do-
wiedzie$, trzeba mie$ anielsk' cierpliwo%$. Pra-
cownicy robi' wielk' &ask", aby pomóc klien-
tom. Przyk&adem mo!e by$ oddzia& w Bia&ym-
stoku na jednym z osiedli. Ju! w momencie po-
dej%cia do okienka klient chce ucieka$, bo jak
zobaczy min" pracownicy, to wszystkiego si"
odechciewa. Oprócz tego bank jest czynny przez
kilka godzin i w niektórych dniach jest zamyka-

ny wcze%niej, mimo !e non stop s' tam kolejki,
a klienci pracuj' do 16. Po tej godzinie ju! nic nie
za&atwi'.

Jednak!e %mia&o mo!na wskaza$ te! firmy,
gdzie jako%$ obs&ugi jest na bardzo wysokim po-
ziomie. Przyk&adem jest sie$ Deichmann, gdzie
klient wchodz'cy do salonu jest od razu witany
przez obs&ug". Podczas ogl'dania oferty pod-
chodz' do niego pracownicy z propozycj' po-
mocy. Staraj' si", aby klient by& zadowolony
z pobytu w ich salonie. Wiadomo, !e jak klient
jest zadowolony, to wróci do sklepu ponownie,
a tak!e powie o tym znajomym, którzy mo!e tak-
!e przyjd'.

Kolejnym przyk&adem mo!e by$ sie$
sklepów Tchibo. Tu tak!e wida$, !e klient jest
stawiany na pierwszym miejscu. Takie podej-
%cie sprawia, !e firma ta jest wielokrotnym
laureatem God&a Jako%$ Obs&ugi, które wr"-
czaj' klienci za po%rednictwem portalu
internetowego www.jakoscobslugi.pl. Na te-

renie salonu mo!na zauwa!y$ god&a z kilku
lat. Dzi"ki temu klient ma pewno%$, !e zosta-
nie nale!ycie obs&u!ony.

Jeszcze nie jest tak wspaniale z jako%ci' obs&u-
gi w Polsce. S' firmy, w których musz' nast'pi$
zmiany. Ich brak mo!e doprowadzi$ do odp&y-
wu klientów. Jednocze%nie mo!na zauwa!y$,
!e firmy d'!' do poprawy swoich relacji
z klientami. Jak wspomnia&em wcze%niej, du!y
wp&yw na to ma w&a%nie portal www.jakoscob-
slugi.pl. Czytaj'c ró!ne opinie u!ytkowników
portalu, mo!na zauwa!y$ przy wielu z nich od-
powiedzi od firm. Wida$, !e zale!y im na tym,
by klient by& zadowolony i chc' od razu reago-
wa$ na jakiekolwiek problemy i niedogodno-
%ci, które spotka&y ich klientów.

Jednak!e, jak podaj' wskazane przez portal
przyk&ady, niektóre firmy !'daj' usuni"cia opinii
wyra!onej przez klienta. Takie podej%cie na pew-
no odstrasza kolejnych potencjalnych klientów
do odwiedzin tego punktu w przysz&o%ci.

Jako#$ obs"ugi i podej#cie firm do klienta wci!% si& zmienia, cho$ nie wsz&dzie na lepsze. Konsument dalej
trafia na prawdziwe skanseny i nieprzyjazne molochy %ywi!ce si& niezadowoleniem klienta.

Na szcz&#cie jest #wiate"ko w tunelu, które powoli si& powi&ksza

Jako#$ internetowej obs"ugi

Adrian Adziński
dyrektor dzia"u obs"ugi u%ytkownika NK.pl

U !ytkownicy serwisów internetowych
przyzwyczajeni s' do szybkiego po-
zyskiwania cennych dla nich infor-
macji oraz równie szybkiej ich wy-
miany.

Truizmem jest stwierdzenie, !e analogiczne ocze-
kiwania dotycz' dzia&ów obs&ugi klienta ka!dej firmy.
Niemniej u!ytkownik Internetu w&a%nie ze wzgl"du
na specyfik" samego medium jest w tej kwestii jesz-

cze bardziej wymagaj'cy – najcz"%ciej oczekuje roz-
wi'zania problemu w czasie niemal!e rzeczywistym.
Co wi"cej – coraz cz"%ciej satysfakcj" odczuwa wów-
czas, gdy sam mo!e upora$ si" ze swoim k&opotem.

Przygl'daj'c si" obs&udze klienta w Internecie,
na przyk&adzie NK.pl (dawniej Nasza-Klasa.pl) na-
le!y zauwa!y$, !e zasadnicza wi"kszo%$ proble-
mów rozwi'zywana by&a za po%rednictwem wia-
domo%ci e-mail, które dociera&y do pracowników
serwisu przez odpowiedni formularz. Niemniej
szczególnie w pocz'tkowych okresach istnienia
internetowych przedsi"wzi"$ szybko%$ i jako%$ ta-
kiej obs&ugi nie zawsze stoi na odpowiednim po-
ziomie. Naturalnie wynika to z faktu uzyskiwania
przez m&ode podmioty zdolno%ci operacyjnych
(pozyskiwanie zasobów ludzkich i odpowiednie-
go oprogramowania) oraz nabywania kompeten-
cji (tworzenie procedur, dobrych praktyk, prze-
prowadzanie szkole# personelu, tworzenie syste-

mu monitorowania jako%ci pracy), które s' proce-
sami czasoch&onnymi. Jednocze%nie nieustannie
rosn' oczekiwania konsumentów.

Zesz&y rok pokaza& tak!e, !e nie tylko obs&uga
przez specjalistów, ale tak!e odpowiednio rozwija-
ne samoobs&ugowe centrum pomocy przynosi co-
raz lepsze rezultaty zarówno w zakresie jako%ci,
szybko%ci, jak i satysfakcji z obs&ugi. Kluczowe oka-
zuje si" formalne bogactwo w przedstawianiu tre%ci
pomocowych (co okazuje si" pomocne szczególnie
w przypadku obs&ugi klientów o du!ej rozpi"to%ci
wieku i du!ym zró!nicowaniu zaawansowania w
poruszaniu si" po Internecie) oraz sprawne mecha-
nizmy ich wyszukiwania. Opisy wzbogacane wizu-
alizacjami, porady dnia, filmy instrukta!owe, przej-
rzysty i funkcjonalny rozk&ad wszystkich informacji
oraz wyszukiwanie podpowiadaj'ce najcz"%ciej za-
dawane zapytania – sprawdzaj' si" coraz lepiej.
Niemniej tak prowadzona obs&uga wymaga du!ej

uwagi i podejmowania decyzji w zasadzie na bie!'-
co, a cz"sto nawet zmusza do wyprzedzania oczeki-
wa# u!ytkownika.

Jak pokazuj' nasze ostatnie dzia&ania – warto
równie! stawia$ na spo&eczno%$ zaanga!owan' w
nasz' us&ug" i obs&ug". Dobrym pomys&em jest
udost"pnienie klientom dedykowanego miejsca
(np. grupy), gdzie mog' sami wymienia$ si" opi-
niami czy poradami oraz dzi"ki któremu na bie-
!'co wiemy, jak mo!na modyfikowa$ nasze mate-
ria&y i dzia&ania, tak by jeszcze bardziej odpowia-
da&y potrzebom klientów.

Podsumowuj'c – dedykowany zespó& specja-
listów, odpowiednio przygotowane i poprawia-
ne materia&y, szukanie nowych sposobów kon-
taktu z klientem oraz anga!owanie go do roz-
wi'zywania problemów innych sprawiaj', !e na-
sza obs&uga ma szanse sta$ na naprawd" wyso-
kim poziomie.

Poziom obs"ugi klienta do poprawy

P ierwsze galerie handlowe by&y
oszcz"dnymi w formie blaszakami
budowanymi g&ównie na obrze!ach
du!ych miast. Wokó& du!ego super-
lub hipermarketu otwierano niewiel-

k' liczb" punktów handlowych i us&ugowych,
które dawa&y klientom poczucie zadowolenia
z powodu du!ego wyboru towarów. Jako%$ ob-
s&ugi by&a drugorz"dna.

Kolejne lata przynosi&y coraz wi"ksze zmia-
ny jako%ciowe. Nowa generacja centrów han-
dlowych to ju! obiekty wielofunkcyjne: han-
dlowo-us&ugowo-rozrywkowe, budowane
w centrach miast i – co równie istotne – z du-
!ym wyczuciem miejsca, przestrzeni, form, ma-
teria&ów i konkuruj'ce mi"dzy sob' m.in. ar-
chitektur', doborem najemców (sieci handlo-
wych) oraz sposobem komunikacji z konsu-
mentem. To równie! pierwsze zwyci"stwa pol-
skich centrów handlowych w konkursach
organizowanych przez ICSC w Europie (Inter-
national Council of Shopping Centers; Mi"dzy-
narodow' Rad" Centrów Handlowych): Manu-
faktury w*odzi, Z&otych Tarasów w Warszawie,
Galerii Ba&tyckiej w Gda#sku, Starego Browaru
w Poznaniu i wielu innych.

Warto przy okazji pami"ta$, !e handel jest jed-
nym znajwa!niejszych czynników rozwoju miast.
Handel mo!e bowiem funkcjonowa$ bez miasta,

natomiast miasto nie mo!e funkcjonowa$ bez
handlu. W Polsce, niestety, nie ma ulic handlo-
wych z prawdziwego zdarzenia. Sukces polskich
marek, takich jak: Solar, Reserved, Smyk, CCC
i inne, nie by&by mo!liwy bez centrów handlo-
wych i ich du!ej dynamiki rozwoju. W pogoni
za utrzymaniem du!ej dynamiki rozwoju wiele
sieci handlowych zapomnia&o jednak o najwa!-
niejszym: okliencie. Zobserwacji ekspertów sku-
pionych wokó& Polskiej Rady Centrów Handlo-
wych wynika, !e to w&a%nie poziom obs&ugi klien-
ta w sieciach handlowych w Polsce pozostawia
du!o do!yczenia. Podró!uj'c po%wiecie, obser-
wujemy wysokie standardy %wiadczonych us&ug
i po powrocie oczekujemy podobnego poziomu
obs&ugi, bogatego asortymentu izaspokajania in-
nych potrzeb zwi'zanych z procesem zakupo-
wym równie! nagruncie polskim.

Sieci handlowe maj'ce wysokie standardy
obs&ugi komunikuj' si" z klientem w sposób ci'-
g&y i innowacyjny, dopasowuj'c w tym procesie
swój model biznesowy do lokalnych, regional-
nych potrzeb grupy docelowej. Pracownicy s'
skrupulatnie szkoleni, a ich umiej"tno%ci podda-
wane okresowym ocenom. Taki model staje si"
coraz cz"%ciej wdra!any przez sieci. Niestety,
wci'! do%$ powszechne jest wykorzystywanie
przez firmy tzw. sprawdzonego modelu bizneso-
wego, który nie uwzgl"dnia tego, !e klient z War-
szawy i Gda#ska ma inne potrzeby w zakresie

produktu czy obs&ugi ni! klient z Opola, Rado-
mia lub P&ocka.

Zarz'dcy i w&a%ciciele centrów handlowych,
we wspó&pracy z najemcami galerii, tworz' co-
raz cz"%ciej programy, które w kreatywny spo-
sób dostarczaj' klientom satysfakcji. Na terenie
centrów handlowych organizowane s' koncer-
ty, wystawy fotografii, pokazy mody, aukcje cha-
rytatywne, happeningi, programy edukacyjne
dla dzieci czy nawet profilaktyka zdrowia, tj.
zbiórka krwi czy badania mammograficzne dla
kobiet. Takie wydarzenia, podobnie jak wiele
innych, buduj' pozytywny wizerunek centrów
handlowych i przede wszystkim dostarczaj'
Polakom pozytywnych emocji. Tworzy si" sie$
lojalnych klientów centrum.

To, czy dana grupa lojalnych klientów centrów
b"dzie zadowolona, zale!y g&ównie od samych
sieci handlowych funkcjonuj'cych w centrum:
od umiej"tno%ci, kompetencji, wiedzy i podej-
%cia sprzedawcy do klienta. Na zadowolenie
klienta maj' wp&yw równie! takie elementy, jak:
o%wietlenie, zapach, muzyka, rozmieszczenie
produktów w sklepie, wygl'd witryny sklepowej
i wiele innych elementów sk&adaj'cych si"
na tzw. koncept handlowy. Kombinacje: jako%ci
towaru, miejsca i obs&ug, decyduj' o lojalno%ci
i satysfakcji konsumentów.

AnnaSzmeja-Kroplewska,
dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych

PPoollsskkaa RRaaddaa
CCeennttrróóww HHaannddlloowwyycchh

PRCH jest stowarzyszeniem not for pro-
fit zrzeszaj!cym obecnie ponad 150
firm dzia"aj!cych w bran%y nieruchomo-
#ci centrów handlowych. Jest
narodowym partnerem ICSC, Internatio-
nal Council of Shopping Centers,
i dzia"a na terenie Polski od 2003 roku.
PRCH zas"yn&"a w bran%y dzi&ki lobbin-
gowi przeciwko ustawie WOH
i wypracowaniu kompromisu w sprawie
zakazu handlu w niedziel&. Stowarzy-
szenie wydaje raporty rynkowe, tworzy
kompleksowe programy edukacyjne dla
bran%y, jest organizatorem szkole(, kon-
ferencji i spotka( networkingowych.
Od 2009 roku PRCH moderuje prace
zespo"u najemców i wynajmuj!cych
nad wypracowaniem kodeksu dobrych
praktyk.

Polska Rada Centrów Handlowych zor-
ganizuje 2 czerwca 2011 roku
w Warszawie konferencj& PRCH Retail
Horizons, która b&dzie po#wi&cona ja-
ko#ci obs"ugi klienta oraz dostarczaniu
pozytywnych do#wiadcze( zakupo-
wych.

Cho$ centra handlowe pojawi"y si& w Polsce raptem kilkana#cie lat temu,
to zmieni"y %ycie Polaków w sposób rewolucyjny
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Uwaga klient! My#lisz, %e nie zauwa%y? Nic bardziej mylnego…
Stare, sprawdzone metody najlepsze

Ca&ego uroku dodaje widok, jak przy p&aceniu szefowa wyci'ga
woreczek z pieni"dzmi spod bluzki, zza biustonosza.

Anna, Lwówek &l'ski

Czy komuś się tu spieszy? 

Wracaj'c pó(no w nocy z imprezy, zamówi&am taksówk" z tej
korporacji. Jechali%my w cztery osoby. Poniewa! wracali%my z im-
prezy, kierowca za&o!y& chyba, !e jeste%my pijani, i postanowi& to
wykorzysta$. Zamiast pojecha$ najkrótsz' tras' przez najbli!szy
most, pojecha& dooko&a. Kiedy zwrócili%my mu uwag", twierdzi&, !e
trasa przez niego wybrana jest podobnej d&ugo%ci. Jednak nie po-
jecha& tak, jak mówi&, ale zrobi& kolejne kó&ko dooko&a miasta, co
wyd&u!y&o tras" prawie dwukrotnie.

Kalapcio, Warszawa

Kanapkowy skrytożerca

W czasie drukowania dokumentów pani przyst'pi&a do konsu-
mowania kanapek, raz po raz pochylaj'c si" pod biurko. […] Na ko-
niec pani wyra(nie si" o!ywi&a (mo!e kanapki podzia&a&y) i próbo-
wa&a do%$ nachalnie wcisn'$ mi inny produkt firmy, o który nie py-
ta&am i którym nie by&am zainteresowana.

Beata, Wa!brzych

Nie dla psa kiełbasa
Zwykle do Plazy chodz" po pracy, dlatego jestem elegancko

ubrana i umalowana, wi"c wygl'dam na klienta godnego uwagi.
Sprzedawczyni przy kasie zawsze by&a mi&a, co wydawa&o mi si"
normalne, bo w profesjonalnym i ekskluzywnym sklepie tak ob-
s&uga powinna si" zachowywa$, a w&a%ciwie to w ka!dym sklepie,
któremu zale!y na klientach. Raz zdarzy&a mi si" wpadka! W sobo-
t" po zaj"ciach z jogi po drodze podskoczy&am do Plazy poszuka$
perfum na prezent gwiazdkowy. Ubrana w d!insy i bluz" z kaptu-
rem ruszy&am do Sephory. […] Sprzedawczyni spojrza&a na mnie
jak na bezdomnego psa, który pomyli& %mietnik z ekskluzywn' re-
stauracj', machn"&a niedbale r"k' na szaf" ci'gn'c' si" w kierun-
ku drzwi, rzuci&a co% w stylu „to kwestia gustu”, odwróci&a si" i po-
sz&a sobie, nawet na mnie nie patrz'c.

Magdalena, Lublin 

Palić mi się chce, palić!
Znudzona kasjerka pró-

buje zamkn'$ kas", cho$ ko-
lejki s', mo!e niezbyt d&ugie,
ale po dwie, trzy osoby,
i z rozbrajaj'cym u%mie-
chem t&umaczy, !e ju! tak
d&ugo nie pali&a!!!

Maria, Warszawa

Racja to ja!
Pani wykrzycza&a mi oburzona: Do Chorwacji?! A po co pani

chce tam jecha$?! Tam jest tak drogo i samolotem tam si" nie dole-
ci! Z takim ma&ym dzieckiem to niech pani jedzie gdzie% bli!ej!
Po czym powiedzia&a do swojej kole!anki: Nie? Dobrze mówi"?!
Kole!anka przytakn"&a, a ja ju! by&am przy drzwiach i bez s&owa
opu%ci&am to biuro.

Anna, Bytom

Gdzie są moje okulary? 
Moja instruktorka zdecydowa&a podrzuci$ mnie na najbli!szy

przystanek. Kierowca podjecha& pod przystanek i nie zatrzyma&
si", cho$ macha&am. Podrzuci&a mnie wi"c pod kolejny. Sytuacja si"
powtórzy&a. Dopiero na trzecim kierowca zareagowa&.

Sylwia, Sypniewo

Praca nie zając…
W sklepie panowa&o opustoszenie. Trzy panie obs&uguj'ce kas"

znudzone podczas obs&ugi klientów rozmawia&y sobie o sprawach
osobistych. Jedna pi&owa&a paznokcie, a druga skanuj'c towar
na kasie, pogryza&a drugie %niadanie. Pozosta&ych pracowników
sklepu nie by&o wida$ […] Jak to mo!liwe, !e ludzie zamiast wyko-
nywa$ swoje obowi'zki, siedz' w k'tach, jakby pochowani, a klien-
ci nie mog' komfortowo dokona$ zakupów.

Ilona, Starogard Gda"ski

Inwigilacja 24h
Robi'c zakupy tu! przed zamkni"ciem, czu&em si" jak intruz,

który wkroczy& na teren wroga. Ochroniarz obserwowa& mnie ca&y
czas, sta& nade mn', czekaj'c, kiedy sko#cz" zakupy.

Jacek, Kartuzy

Fragmenty obserwacji z portalu www.jakoscobslugi.pl
w oryginalnym brzmieniu

Autor grafik: Bart!omiej Belniak
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Z punktu widzenia handlowca

M oim zadaniem jest sprosta$ tym
wymaganiom i uzyska$  satys-
fakcj"  ka!dego klienta. Staram
si" ,  aby moja obs&uga opiera&a
si" na marketingu partnerskim,

bo jest to gwarancja sukcesu na rynku. Osi'-
gni"cie zamierzonych przeze mnie celów by-
&oby trudne, gdyby nie pomoc portalu
www.jakoscobslugi.pl. Kiedy ponad dwa lata
temu przypadkowo natkn"&am si"  na ten
portal, nie spodziewa&am si" ,  !e odegra tak
du!' rol" w moim !yciu.

Oprócz zamieszczania w&asnych obserwacji cz"-
sto %ledz" obserwacje dodane przez innych u!yt-

kowników. Dzi"ki temu zapoznaj" si" z innym
punktem widzenia i dowiaduj" si", na co zwracaj'
uwag" pozostali obserwatorzy.

Zdaj"  sobie spraw" ,  !e wysoka jako%$  ob-
s&ugi to nie tylko sympatyczny i !yczliwy
sprzedawca. Na ow'  jako%$  sk&ada si"  wiele
elementów, które cz"sto s'  bagatelizowane
przez handlowców. S' to mi"dzy innymi: or-
ganizacja i czas obs&ugi, ceny, dost"pno%$
produktów, zachowanie i kompetencje pra-
cowników oraz wygl'd miejsca obs&ugi.

Z perspektywy czasu mog"  stwierdzi$ ,  !e
korzystanie z tej strony internetowej posze-
rzy&o moje horyzonty oraz otworzy&o mi
oczy na wiele spraw. Dzi"ki zamieszczanym

tam obserwacjom zrozumia&am, !e jako
klient mam prawo stawia$  wymagania i oce-
nia$  innych. Obecnie, robi'c zakupy czy ko-
rzystaj'c z us&ug ró!nych przedsi"biorstw,
potrafi"  dokonywa$  obiektywnej oceny ja-
ko%ci w tych firmach.

Mog" %mia&o stwierdzi$, !e www.jakoscob-
slugi.pl pomaga mi sprecyzowa$  moje pra-
wa jako klienta oraz okre%li$  moje obowi'z-
ki, kiedy wyst"puj"  w roli sprzedawcy. Mam
nadziej" ,  !e z up&ywem czasu ocena obser-
wowanych f irm zawsze b"dzie pozytywna,
a krytyczne obserwacje b"d'  pojawia&y si"
sporadycznie, jedynie ku przestrodze dla
innych.

Malwina Chwedoruk
pracownik handlowy, uczestniczka

programu „Jako#$ Obs"ugi”

PARTNERZY DODATKU

Zagadnienie profesjonalnej obs"ugi klienta interesuje mnie nie tylko z perspektywy klienta, ale równie% z punktu widzenia sprzedawcy.
Moja praca w handlu sprawia, %e na co dzie( mam do czynienia z dziesi!tkami klientów. Ka%dy z nich wymaga indywidualnego

traktowania i jak najwy%szego poziomu obs"ugi

REKLAMA


