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RAPORT SPECJALNY: JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE

Kto jest najlepszy? Głosy milio-
nów konsumentów zadecydowały
o wyborze najprzyjaźniejszych firm.
Otrzymały one tytuły Gwiazd Jako-
ści Obsługi 2014.

Wśród Gwiazd znajdują się firmy,
które w najwyższym stopniu odpo-
wiadają na potrzeby współczesnego
rynku i są najbardziej rekomendowa-
ne przez klientów na 2014 rok. Jest to
unikalne wyróżnienie. Nagrodę przy-
znająbowiemsamikonsumenci, anie
wąskie grono jurorów.

Każdy z nas może zasiąść w skła-
dzie kapituły decydującej o wyróż-
nieniu Gwiazd w poszczególnych
branżach i mieć realny wpływ na po-
prawę jakości obsługi w Polsce. To
właśniekonsumencidecydująoudzia-
le firm w Programie, zamieszczając
swoje opinie na multiplatformie Pro-
gramu:portaluwww.jakoscobslugi.pl
i bezpłatnej aplikacji Premia360
na smartfony.

W opiniach chwalą, krytykują,
a co najważniejsze – podpowiadają
firmom, jakie są ich oczekiwania i po-
trzeby. W rezultacie zyskujemy na
tym wszyscy, ponieważ firmy się do-
skonalą i coraz lepiej obsługują klien-
tów.

W elitarnym gronie Gwiazd Jako-
ści Obsługi znalazły się tylko te przed-
siębiorstwa, które są liderami w swo-
ich branżach. Polski Program Jakość
Obsługi monitoruje opinie konsumen-
tównieustannie,365dniwroku–dzię-
ki temu mamy pewność, że wyróż-
nione marki świadczą najwyższą ja-
kość obsługi codziennie, a nie tylko
od święta.

Jakość czy cena?
Z badań przeprowadzonych przez

Polski Program Jakość Obsługi wy-
nika, że firmy wyróżnione Gwiazdą
Jakości Obsługi są postrzegane jako
wiarygodne i przyjazne, otwarte na
dialog i potrzeby konsumentów. Wy-
różnienie jednoznacznie kojarzy się
z pozytywnymi cechami i emocjami,
a te przekładają się na wzrost warto-
ści marki.

Gwiazda Jakości Obsługi umiesz-
czona na witrynach sklepowych, w re-
klamach, ulotkach i materiałach in-
formacyjnych to dla konsumentów
znak, że z usług tej firmy warto sko-
rzystać, ponieważ otrzymamy profe-
sjonalną obsługę i wyjdziemy z pla-
cówki zadowoleni. A jak mawiał
Gucci: „jakość pamięta się o wiele
dłużej niż cenę”!

Już po raz siódmy Polski
Program Jakość Obsługi
przedstawia coroczny
raport dotyczący
jakości obsługi.
Jest lepiej, ale polskie
firmy wciąż mają
wiele do poprawienia.

Konsumenci wyróżnili Gwiazdą Jakości Obsługi 2014 następujące marki (kolejność alfabetyczna):
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Niejednokrotnie to właśnie sposób obsługi
decyduje o tym, czy, co i za ile kupimy, a prze-
de wszystkim: czy ponownie skorzystamy z ofer-
ty firmy i zarekomendujemy ją znajomym i ro-
dzinie. W jakim stopniu polskie firmy są tego
świadome?

Umiarkowany optymizm
Wyniki VII edycji Polskiego Programu Jakość

Obsługi są umiarkowanie optymistyczne. Kryzys

spowodował, że wiele firm wciąż zwraca większą
uwagę na potrzeby klienta, czego dowodem jest po-
prawa wskaźników.

W Polskim Programie Jakość Obsługi każda po-
zytywna i negatywna opinia ma znaczenie. Końco-
wy wskaźnik jakości obsługi, określający poziom za-
dowolenia klientów, obliczany jest na podstawie
wszystkich opinii zebranych w trakcie trwania edy-
cji Programu. Dzięki opiniom konsumentów firmy
monitorują satysfakcję klientów i poprawiają stan-
dardy.

Przekłada się to również na ogólny wskaźnik ja-
kości obsługi, który dziś wynosi blisko 75% i jest
o niemal 14 punktów procentowych wyższy niż
w 2012 roku.

Wiedza personelu
coraz lepsza

Polepszający się poziom zadowolenia klientów
widać również w pięciu obszarach jakości obsługi,
które konsumenci oceniają dodatkowo podczas zgła-
szania opinii.

Najlepiej ocenianym obszarem, podobnie jak
w poprzednich latach, jest wygląd miejsca ob-
sługi, pozytywnie oceniany przez niemal
8 na 10 klientów. Z badania Programu jakoscob-
slugi.pl wynika, że poprawiła się wiedza i kom-
petencje personelu, z których zadowolonych jest
77,6% klientów.

Oferta, cena i asortyment firmy, które były za-
wsze dobrze oceniane, w tym roku uplasowały
się niżej niż kompetentna obsługa (77,2% zado-
wolonych klientów). Z badania Polskiego Progra-
mu Jakość Obsługi wynika również, że poprawy
wymaga uprzejmość i przyjazność personelu
(75,4%) oraz podobnie jak w ubiegłych latach
– organizacja i czas obsługi (74,1%). Rozwijają-
cy się rynek sklepów internetowych spowodował,
że klienci coraz bardziej cenią swój czas i wygo-
dę zakupów.

Wciąż co 4. niezadowolony

Z roku na rok przybywa zadowolonych klientów,
ale nadal jest wiele do poprawienia. Wciąż bowiem
co czwarty klient wychodzi z placówki niezadowo-
lony.

Czy w tym roku będzie lepiej? Tak, jeśli firmy
będą aktywnie słuchać swoich klientów i szybko od-
powiadać na ich potrzeby.

JAK POLACY OCENIAJĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI?
Każdy z nas codziennie ma do czynienia z jakością obsługi, chociaż nie zawsze zdaje sobie
z tego sprawę. Idąc do supermarketu, tankując na stacji paliw czy rozmawiając z infolinią,

oczekujemy uśmiechu, rzetelności i szybkiej obsługi.

Konsumenci kolejny rok z rzędu najlepiej oceni-
li firmy, które oferują produkty i usługi związane ze
zdrowym trybem życia, urodą, rozrywką i hobby.
Wysoko oceniono jakość obsługi w kinach, perfu-
meriach, drogeriach, restauracjach, kawiarniach i in-
nych miejscach, w których spędza się wolny czas. Aż
8 na 10 klientów jest zadowolonych z jakości obsłu-
gi w tych branżach. Bardzo wysokie noty widoczne
są także w firmach oferujących odzież i galanterię
skórzaną oraz w salonach jubilerskich.

Kurierzy i urzędy pną się w górę

Największym zaskoczeniem VII edycji Polskie-
go Programu Jakość Obsługi jest wzrost satysfakcji
klientów w branży pocztowej i kurierskiej – awans
z 16. na 10. miejsce, oraz w urzędach – z przedostat-
niej na 16. pozycję w rankingu. Działania proklien-
ckie, podejmowane w branżach od lat notujących niż-
sze wyniki, przyniosły, jak widać, pożądane rezul-
taty.

Transport i banki do poprawy
Wciąż zastrzeżenia mamy do firm reprezentują-

cych bardziej przyziemne i codzienne sprawy. Rela-
tywnie niżej oceniane są agencje nieruchomości, do-
stawcy Internetu i telewizji oraz operatorzy komór-
kowi. Największy spadek w rankingu branżowym
zanotowaliśmy w turystyce, edukacji oraz instytu-
cjach finansowych.

GDZIE NAJLEPIEJ?

Na jakościowej mapie Polski widać duże zmia-
ny – w każdym województwie zadowolenie klien-
tów wzrosło.

Najsłabiej w woj. lubelskim
Jak pokazują wyniki VII edycji Polskiego Pro-

gramu Jakość Obsługi, najniższą jakość obsługi mo-
żemy spotkać w województwach wschodniej i pół-
nocno-wschodniej części Polski. Klienci najniżej
ocenili województwo lubelskie – 68%, a niewiele

wyższy wskaźnik miały województwa podlaskie,
warmińsko-mazurskie, mazowieckie i pomorskie.

Poprawa na Śląsku
Dotychczas słabo oceniane województwo śląskie

tym razem osiągnęło jeden z lepszych wskaźników
– prawie 79%.

Podobnie jak w poprzednich latach, najlepszą
jakością obsługi może poszczycić się województwo
opolskie. Wskaźnik zadowolenia klientów w tym
województwie wyniósł niemal 89%. Oprócz opol-
skiego i śląskiego do grupy województw o najlep-
szym wskaźniku jakości obsługi dołączyły jeszcze
województwa: podkarpackie – ponad 77%, zachod-
niopomorskie – 76%, małopolskie i lubuskie – 75%.

Najlepiej w Krakowie
Na podstawie opinii konsumentów stworzony zo-

stał także ranking największych polskich miast wg
wskaźnika jakości obsługi. Kraków to miasto, w któ-
rym jest najwięcej zadowolonych klientów. Co cie-
kawe, całe województwo małopolskie w rankingu
województw zajmuje dopiero piątą pozycję. Niewie-
le gorzej od Krakowa wypadają Katowice i Szcze-
cin. We wszystkich tych miastach wskaźnik jakości
obsługi jest nieco wyższy niż 76% i przekracza ogól-
nopolskiwskaźnik jakościobsługi,wynoszący74,6%.

W stolicy tak sobie
Najgorzej konsumenci oceniają Lublin, który ze

wskaźnikiem 65% traci do lidera ponad 11 punktów
procentowych. Poza Lublinem klienci najmniej usa-
tysfakcjonowani są z jakości obsługi w Gdańsku,
Warszawie i Wrocławiu. Należy jednak zauważyć,
że różnica wskaźników w największych miastach nie
jest duża, zdecydowanie mniejsza niż w latach po-
przednich (33% w 2011, 40% w 2012).

MAPA
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
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Sephora została wyróżniona Gwiazdą
Jakości Obsługi już po raz piąty.
Za co konsumenci szczególnie cenią
Sephora w Polsce?

Za jej inspirujący charakter i atmosferę. Za praw-
dziwą fachowość naszych konsultantów i makijaży-
stów. Za pasję, jaką każdego dnia staramy się wkła-
dać w naszą pracę. Za to, że wszystkie produkty mo-
gą przed zakupem przetestować. Za świetny program
lojalnościowy Klub Sephora, który zrzesza już oko-
ło 1,7 miliona klientów w Polsce.

Jak udaje się Państwu
utrzymać tak wysoki poziom?

Sephora to marka z ogromnym doświadczeniem.
To jedyna prawdziwie globalna sieć perfumeryjna,
obecna dziś w ponad 30 krajach. Innowacyjny kon-
cept naszej marki jest oceniany przez konsumentów
w Polsce najwyżej wśród wszystkich sieci perfume-
ryjnych. Czerpiemy z globalnych doświadczeń i roz-
wiązań oraz inwestujemy w naszych pracowników
– w poszerzanie ich wiedzy i budowanie zaangażo-
wania. Przyczynia się to do sukcesu marki, nie tylko
w obszarze jakości obsługi. Liczne, często unikalne
w branży programy szkoleniowe, m.in. Sephora Uni-
versity, czyli szkolenia dla naszych wizażystów pro-
wadzone przez wiodących polskich i zagranicznych
makijażystów,wewnętrznekonkursy, takie jakMistrz

Makijażu, Mistrz Pielęgnacji i Mistrz Zapachu, oraz
treningi z zakresu obsługi klienta i wiedzy o produk-
tach przekładają się na zadowolenie klientów z wi-
zytywperfumerii. Jednocześniebardzodbamyooto-
czenie, w którym klienci dokonują zakupów, stale
unowocześniając nasze perfumerie, przeprowadza-
jąc duże zmiany w ich aranżacji, wystroju i wyposa-
żeniu. Wciąż poszerzamy też asortyment o najbar-
dziej pożądane i najnowsze marki z całego świata.
Klienci widzą, że stale się dla nich zmieniamy, i lu-
bią robić zakupy w naszych perfumeriach.

Czy Polacy są wymagającymi klientami
w porównaniu do reszty Europy?

Polscy klienci kupują rozważnie, co wynika
z ich mniejszej siły nabywczej niż np. mieszkań-
ców Europy Zachodniej. Ale popyt na kosmetyki
luksusowe w Polsce jest silny i nie przeszkodziła
mu niełatwa sytuacja na rynku, z którą mieliśmy
do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Polacy
lubią kosmetyki luksusowe, ale do ich zakupu czę-
sto się dobrze przygotowują – zadają dociekliwe
pytania, żeby mieć pewność, że wybrali produkt
idealnie dopasowany do ich własnych potrzeb,
sprawdzają informacje o nim w Internecie, szuka-
ją recenzji, porównują ceny. Dlatego tak ważne
jest, aby pracownicy perfumerii posiadali ogrom-
ną wiedzę na temat kosmetyków i najnowszych
osiągnięć w kosmetologii. Podobnie przy wybo-
rze kosmetyków do makijażu ważna jest znajo-
mość trendów oraz sztuki wizażu. Świetnie przy-
gotowany konsultant dobrze doradzi klientowi,
który będzie zadowolony z zakupu i chętnie wró-
ci do Sephora. Stąd tak dużą wagę przywiązujemy
do szkoleń.

A jakimi klientami są
polscy mężczyźni?

Przede wszystkim cieszy nas bardzo, że coraz
częściej odwiedzają perfumerie Sephora. Mniej wię-
cej 17% naszych klientów to panowie. Przychodzą
do nas kupować nie tylko prezenty dla swoich wy-

branek, ale także kosmetyki dla siebie. Większość
ich zakupów to zapachy, ale od jakiegoś czasu ob-
serwujemy, że zaczynają też sięgać po produkty pie-
lęgnacyjne, takie jak kremy do twarzy stworzone
z myślą o skórze mężczyzn, toniki czy peelingi. Seg-
ment pielęgnacji męskiej rośnie bardzo dynamicz-
nie, a my systematycznie poszerzamy ofertę dla Pa-
nów.

A jak ocenia Pan polski rynek
dóbr luksusowych?
Czy jest w Polsce popyt na luksus?

Polacy mają ogromny apetyt na dobra luksuso-
we – kosmetyki, ubrania, akcesoria, alkohole. Wy-
starczy rozejrzeć się po centrach większych miast,
a szczególnie Warszawy, żeby zobaczyć coraz wię-
cej butików sprzedających towary z górnej półki.
W 2013 roku Louis Vuitton otworzył swój butik
w Polsce, co przez branżę dóbr luksusowych uzna-
wane jest za sygnał, że dany rynek jest już gotowy
na obecność najbardziej ekskluzywnych marek.
Choć nie jest łatwo znaleźć w Warszawie odpo-
wiednią lokalizację na taki butik, jestem zdania,
że na przestrzeni najbliższych trzech lat do Polski
wejdą kolejne marki luksusowe. Jeżeli chodzi o ry-
nek kosmetyków selektywnych, to obserwujemy,
że dynamika jego sprzedaży, nawet w ostatnim,
trudnym dla handlu, roku około dwukrotnie prze-
wyższa dynamikę wzrostu rynku kosmetyków ma-
sowych.

Czy polski klient jest lojalny?

Na pewno lojalni są nasi klienci. Ostatnio ob-
chodziliśmy dziesięciolecie klubu Sephora, czyli
naszego programu lojalnościowego. W ramach klu-
bu w zależności od tego, jak aktywnymi są klien-
tami, otrzymują od nas zniżki, informacje o pro-

mocjach, specjalne oferty na ulubione marki i pro-
dukty. Otrzymują też w pierwszej kolejności in-
formacje o bezpłatnych konsultacjach w ramach
Salonów Ekspertów Sephora i warsztatów Sepho-
ra Make Up School. Widzą nasze starania, ale tak-
że czerpią wymierne korzyści z przynależności do
klubu.

Sprzedaż przez internet bardzo
dynamicznie rośnie – czy Sephora
ma plan uruchomienia
sklepu internetowego?

Jesteśmy w przededniu uruchomienia naszego
sklepu internetowego w Polsce. Rzeczywiście, pol-
scy konsumenci polubili kupowanie w sieci. We-
dług badań Gemius (2012/2013) aż 27% polskich
internautów robiących zakupy przez internet zaku-
piło tam kosmetyki i perfumy, czyli tyle samo co
sprzęt komputerowy. Coraz więcej osób deklaru-
je też, że zależy im na kupowaniu produktów naj-
wyższej jakości – 20% wobec 17% w 2011 roku.
Z punktu widzenia naszego biznesu istotna jest sy-
nergia pomiędzy dystrybucją online i offline, czy-
li sprzedaż multikanałowa, bo właśnie taka jest ten-
dencja w handlu detalicznym w rozwiniętych gos-

podarkach. Dlatego sklep internetowy jest tak waż-
nym elementem naszej strategii w Polsce i tak du-
żo czasu oraz wysiłku poświęciliśmy na jego stwo-
rzenie.

Kto przygotował dla Państwa
sklep internetowy?

Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań wdro-
żonych wcześniej w sklepach internetowych Sep-
hora na całym świecie. Polski e-sklep powstaje na
bazie platformy sklepu francuskiego, który uzy-
skał nagrodę Beauty 2.0 Award za najlepszy sklep
internetowy w branży kosmetycznej na świecie.
Mamy ambicję, aby polski sklep był najlepszy
w kraju. Mogę zapewnić, że będzie spełniał naj-
wyższe standardy w zakresie funkcjonalności,
estetyki, przyjazności dla klienta i oferty produk-
tów.

Jakie są Pana prognozy na 2014?

W 2013 roku rynek kosmetyków selektywnych
w Polsce znacznie spowolnił. Estymujemy, że final-
nie zanotował minimalny spadek o około 0,5%. Na-
sza sieć natomiast, bazując na sile swojego koncep-
tu, obroniła się w tym trudnym okresie, zwiększa-
jąc swoje udziały i sprzedaż. Na 2014 rok patrzę z op-
tymizmem. Polepszają się wskaźniki makroekono-
miczne, rośnie konsumpcja i klienci nieco optymi-
styczniej zaczynają oceniać przyszłość. Jednocześ-
nie polski rynek kosmetyków premium, choć wię-
kszy niż dawniej, nadal jest znacznie mniejszy niż
choćby we Francji (stanowi około 11-12% całego
rynku kosmetyków w Polsce w porównaniu do
25-30% we Francji). Jestem przekonany, że z cza-
sem te różnice będą się wyrównywać. Ponadto pol-
scy klienci są coraz bardziej świadomi swoich po-
trzeb, ich gusta stają się coraz bardziej wyrafinowa-
ne, rośnie ich wiedza, a co za tym idzie – także wy-
magania, jeżeli chodzi o jakość zarówno produk-
tów, jak i obsługi. O klientów konkurować będzie
trzeba 24 godziny na dobę i docierać do nich różny-
mi kanałami sprzedaży. Innowacyjne pomysły na
komunikację z nimi, nowinki technologiczne, któ-
re ułatwią proces zakupów i zwrócą uwagę kupują-
cych, to projekty, na których się teraz skupiamy.

Czym zaskoczy nas Sephora
w przyszłym roku?

Już za chwilę klienci będą mogli poznać nasz
nowy sklep internetowy. Nasze makijażystki po-
nownie ruszą w trasę po Polsce w ramach akcji Sep-
hora Make Up School, z którą odwiedzimy 18 miast.
Na pewno też, przychodząc do Sephora, klienci bę-
dą mieli okazję przetestować i kupić najgorętsze
nowości kosmetyczne. Będą też zaskakujące no-
winki technologiczne, bardzo ułatwiające proces
zakupów, nowe otwarcia sklepów i wielkie premie-
ry kosmetyczne, np. największy hit w kategorii paz-
nokci, czyli kultowa marka z USA, Formula X. Już
w styczniu wprowadzamy do sprzedaży rewolucyj-
ny produkt, czyli atrament do ust, naszej własnej
marki Sephora, o niezwykle lekkiej formule, ale ab-
solutnie nasyconym kolorze. To coś dla prawdzi-
wych fanek makijażu, które zapraszam do Sephora
już dziś.

SEPHORA
DOSKONALIMY SIĘ DLA KLIENTÓW

GILLES DOUGOUD
dyrektor generalny, Sephora Polska

Sephora Gift Factory – spersonalizowana usługa pakowania
na prezent

Kompleksowe usługi makijażowe dostępne w każdej
perfumerii

Sephora Make Up School uczy Polki makijażu

Finalistki programu Sephora University

Flagowa perfumeria Sephora w Arkadii
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Dynamizm otoczenia, nasilona konkurencja
oraz potrzeba szybkiego dostosowywania się do
wymagań i potrzeb klientów powoduje, że firmy,
które chcą się wyróżniać, muszą doceniać znacze-
nie jakości zarówno w odniesieniu do produktów,
usług, jak i obsługi klienta.

Opinia i ocena klientów w zakresie jakości ofer-
ty jest dziś dla przedsiębiorców jak Święty Graal. Ja-
kość bowiem, obok elastyczności, zwinności, inno-
wacyjności, staje się obecnie fundamentalnym wy-
mogiem decydującym o konkurencyjności. W jej de-
finiowaniu i doskonaleniu najważniejszą rolę odgry-
wa klient. Nie traci na aktualności stwierdzenie M.
Hammera, że klient to najbardziej wymagający „pra-
codawca”, zadowolony z produktu, usługi i obsługi
daje wynagrodzenie, trzeba więc robić wszystko, aby
go zauważać i doceniać.

Przeprowadzane badania dowodzą,
że zadowoleni z obsługi klienci:

• kupują więcej i pozostają dłużej lojalni,
• są mniej wrażliwi na podniesienie ceny,
• rzadziej są zainteresowani ofertą konkurencji.

Orientując się
na usatysfakcjonowanie klienta:

• możemykształtowaćpozytywnąpostawęklien-
ta, który nie tylko zapewnia przychody, ale staje się
też źródłem rekomendacji,

• poprzez rekomendacje zadowolonych klientów
firma otrzymuje bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów pozytywny rozgłos, co z kolei ma wpływ na re-
putację firmy i przekłada się na budowanie dobrego
wizerunku w otoczeniu,

• dzięki zadowolonemu klientowi i właściwej re-
putacji można zwiększać lojalność klientów, dopro-
wadzając do wzrostu dochodowości firmy.

Jednak cały czas trzeba mieć na uwadze koniecz-
ność ciągłego doskonalenia jakości, w tym również
obsługi klienta. Przyjmując tok myślenia, „że nigdy
nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej” pod
uwagę możemy brać różne elementy obsługi klien-
ta.

Obsługa potransakcyjna
też jest ważna

Dzisiaj szczególnego znaczenia, obok sensu stric-
te elementówtransakcyjnych,któredecydująospraw-

nym i zgodnym z oczekiwaniami klienta przeprowa-
dzeniu transakcji kupna-sprzedaży, nabierają ele-
menty potransakcyjne. Obejmują one usługi ofero-
wane klientowi po dokonaniu sprzedaży i umożli-
wiają przedłużenie kontaktu z klientem i budowanie
długookresowej relacji. Niektóre z nich, jak np. roz-
patrywanie reklamacji, możliwość dokonywania
zwrotów, są równie ważne jak elementy fazy trans-
akcyjnej.

Potrzeby klientów
obecne i przyszłe

W obszarze doskonalenia obsługi klienta
pomocne stają się przede wszystkim badania
satysfakcji klienta, których wyniki i właści-
wa analiza dostarczają cennych informacji
o koniecznych kierunkach podejmowanych
zmian, istotnych z punktu widzenia właśnie
klienta.

Pamiętać jednak należy, że obok umiejętno-
ści identyfikowania obecnych oczekiwań waż-
ne staje się antycypowanie przyszłych potrzeb
odbiorców i wyprzedzanie w tym zakresie kon-
kurencji. Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej ro-
zumieją oczywistą prawidłowość, że konkuren-
cyjność można utrzymać na dłuższą metę tyl-
ko wówczas, gdy powstawać będą unikatowe
rozwiązania w zakresie oferty rynkowej, ale ta-
kie, które zostaną oparte na satysfakcji i rela-
cji z klientem.

Doświadczenia światowych liderów wskazują,
iż poziom mistrzostwa osiągają te firmy, które są
w stanie stworzyć nie tylko innowacyjną kategorię
produktu lub usługi, ale również sprostać oczekiwa-
niom klienta w zakresie procesu obsługi – jego prze-
biegu, czasu realizacji, kompetencji personelu – je-
go jakości.

Crowdsourcing

Szukając możliwości doskonalenia jakości ob-
sługi klienta, warto zwrócić uwagę na crowdso-
urcing, czyli angażowanie społeczności (określa-
nych mianem „tłumu”, ang. crowd) do rozwiązy-
wania problemów firmy, z którymi wcześniej bo-
rykali się jej pracownicy. Jest on dziś najnowszym
trendem w tworzeniu propozycji rynkowych, sła-
bo jeszcze wykorzystywanym w naszych krajo-
wych warunkach. Ten proces pozwala odnajdy-
wać zasoby na rozwój firmy w jej otoczeniu, czy-
li po prostu u klientów. Jeśli klienci widzą słabe
strony oferty: produktu, usługi czy samego pro-
cesu obsługi, mają nie tylko sposobność, aby po-
dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale również
mogą oceniać i udoskonalać czy tworzyć nowe
rozwiązania. Głównym miejscem, w którym klien-
ci mogą stać się „doradcami”, jest oczywiście in-
ternet.

Biorąc pod uwagę fakt, iż żyjemy dziś w społe-
czeństwie sieciowym, wszyscy możemy mieć wpływ
na otaczającą nas rzeczywistość. Praktyka pokazu-
je, że crowdsourcing działa i daje wymierne korzy-
ści firmom.

Z badań Polskiego Programu Jakość Ob-
sługi wynika, że 82% Polaków chce mieć wpływ
na doskonalenie jakości obsługi w firmach,
a 86% chciałoby wręcz decydować o premii dla
personelu. Zaostrzona konkurencja na rynku
powoduje, że firmy słuchają głosu swoich klien-
tów, są coraz bardziej otwarte na dialog i ciąg-
ły proces zmian. Dlatego warto być aktywnym
konsumentem i przekazywać firmom swoje
uwagi.

Polski Program Jakość Obsługi to platforma dia-
logu pomiędzy firmami i konsumentami nawet z naj-
mniejszych wsi i miast. Tworzy w polskim interne-
cie zupełnie nową jakość, otwartą na różne punkty
widzenia, bezpieczną i przyjazną. Wyznaje zasadę,
że jeśli narzekać – to konstruktywnie, jeśli chwalić
– to z umiarem.

Dlaczego warto zgłaszać opinie?
1. Masz realny wpływ na poziom jakości obsłu-

gi w Polsce.
2. Korzystasz z lepszej jakości obsługi. Firmy,

które aktywnie słuchają swoich klientów, uwzględ-
nią Twoje uwagi w swoich standardach!

3. Możesz zdecydować, które firmy zasługują na
Gwiazdę Jakości Obsługi.

Co więcej, na portalu jakoscobslugi.pl znajdzie-
my informacje od prawdziwych konsumentów, któ-
rzy opisują swoje doświadczenia w kontaktach z per-
sonelem, oceniają wygląd placówki, szybkość ob-
sługi oraz cenę i wybór asortymentu. Dzięki temu
dowiemy się, które firmy warto odwiedzić, a których
lepiej unikać.

Ktoś cię zdenerwowałalbo wyjątkowo dobrze ob-
służył? Napisz o tym na portalu www.jakoscobslu-
gi.pl lub oceń firmę na smartfonie. Wystarczy po-
brać bezpłatną aplikację mobilną Premia360 i za po-
mocą kilku kliknięć przekazać firmie swoją opinię.

Przekonaj się sam i zmieniaj polską jakość ob-
sługi na lepsze: www.jakoscobslugi.pl.

Twoja opinia się liczy!

NA CO NARZEKAJĄ INNI?

„Powiedziałabym tak – weszłam i wyszłam. Nikt
domnieniepodszedł,niezapytał”.(Mika,Wieruszów)

„Konsultant powiedział, że połączy mnie z oso-
bą, która mi pomoże. I w tym momencie czekałem
ponad 10 minut na połączenie – oczywiście na mój
koszt”. (Nick: Toms)

„Personel jest nastawiony na sprzedaż konkret-
nych ofert, nie słucha potrzeb i oczekiwań Klien-
tów”. (Krystyna, Kraków)

„Kierowniczkasklepuusiłowaławprowadzićmnie
wbłądwzakresiemoichpraw.Przez telefon innapra-
cownica była opryskliwa, niemiła”. (Nick: lisiora)

„W sklepie było naprawdę brudno, szczególnie
podłoga w dziale z pieczywem. Dodatkowo przy wej-
ściu brakowało koszyków”. (eMkA8, Warszawa)

„Obsługa wolała oddać się rozmowie telefonicz-
nej niż pracy”. (Nattan, Warszawa)

„Pan, który mnie obsługiwał, był jak automat.
Szybko, ale jakoś tak niesympatycznie”. (Agniesz-
ka, Olsztynek)

A CO CHWALĄ?

„Bardzo cenię sobie swobodę wyboru podczas
robienia zakupów i w tej Sephorze właśnie ją mia-
łam!” (Katarzyna, Wrocław)

„Sklep jest czysty i zadbany, a zawsze uśmiech-
nięte twarze personelu sprawiają, że chce się tam
wracać. Ponadto personel pomocny i uprzejmy, dba
o klienta”. (MIKA, Łańcut)

„Lubię, gdy kontakt z innym człowiekiemjest kul-
turalny, przyjemny i pozwalający zachować dobry
nastrój, a ten na Orlenie w Niemodlinie należał do
takich”. (DORA, Grodków)

„Obsługauprzejma, służącaradą. Jedzeniepysz-
ne i w dobrej cenie. Samo miejsce bardzo przytulne
i stylowe”. (Anna, Katowice)

„W sposób przejrzysty, zwięzły wytłumaczono mi
zasady otrzymania karty kredytowej i płynące z tego
korzyści”. (PAN, Warszawa)

„Sklep ten jest istnym błogosławieństwem dla
studentów. Można dostać tam bardzo tanie jedzenie
do szybkiego podgrzania: gołąbki, pierogi, bigos,
łazanki...” (Em, Gliwice)

„JAKOŚ” CZY JAKOŚĆ?
Polacy są coraz bardziej świadomymi klientami.

Oczekujemy profesjonalnej, rzetelnej i miłej obsługi już nawet w osiedlowych sklepikach.

JEST TYLKO JEDEN SZEF: KLIENT
Klient to najbardziej wymagający pracodawca. Zadowolony z produktu, usługi i obsługi

daje wynagrodzenie, trzeba więc robić wszystko, aby go zauważać i doceniać.

dr RENATA BRAJER-MARCZAK
dr ANETTA PUKAS

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

6/10 klientów rezygnuje
z zakupów z powodu
złej obsługi minimum
raz w miesiącu

ŹRÓDŁO: JAKOSCOBSLUGI.PL

Zdaniem 93% konsumentów
jakość obsługi jest lepsza,
jeśli pracownicy wiedzą,
że każdy klient może ocenić
ich pracę

ŹRÓDŁO: JAKOSCOBSLUGI.PL

4 na 5 Polaków chciało podczas
zakupów przekazać firmie
swoje uwagi, ale nie wiedzieli,
jak to zrobić, ponieważ firma
nie udostępniła im do tego
odpowiednich narzędzi

ŹRÓDŁO: JAKOSCOBSLUGI.PL
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Biedronka jestcorazbliżejklientów.Obecnawpo-
nad 900 miejscowościach, z około 2400 placówka-
mi, sieć na stale wpisała się w krajobraz wielkich
miast i małych miejscowości, wyróżniając się staran-
nie dobraną ofertą, której cechami charakterystycz-
nymi są m.in: wysoka jakość produktów, codziennie
niskie ceny oraz bliskość sklepów. Strategia sieci za-
kłada ścisłą współpracę z polskimi producentami.
Obecnie ma ich ponad 500, z czego więcej niż 100
współpracuje z siecią od ponad 10 lat, a kilkudzie-
sięciu – od początku jej istnienia. Każdego roku sieć
Biedronka organizuje kampanie promujące polskie
produkty i ofertę polskich producentów.

Efektem tej współpracy jest dominująca obec-
ność polskich produktów w ofercie sieci Biedron-
ka. Obecnie 9 na 10 artykułów spożywczych dostęp-
nych w sieci pochodzi od polskich dostawców.
Wszystkie produkty, jakie można znaleźć w skle-
pach, przechodzą odpowiednią procedurę weryfi-
kacyjną, a następnie podlegają stałej kontroli przez
cały okres sprzedaży. Na bieżąco przeprowadzane
są audyty w zakładach dostawców. Działania te gwa-
rantują utrzymywanie stałej kontroli nad jakością
i bezpieczeństwem produktów oferowanych w sieci
Biedronka.

JakopierwszawPolsce,wśródwielkich siecihan-
dlowych, siećsklepówBiedronkawprowadziławswo-
ich centrach dystrybucyjnych system zarządzania
bezpieczeństwem żywności zgodny z wymagania-
mi normy ISO 22000. Norma ta jest międzynarodo-
wą specyfikacją techniczną definiującą wymagania
w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem
zdrowotnym żywności dla wszystkich uczestników
łańcucha dostaw.

Satysfakcja klientów zaczyna
się od pracowników

Niskie ceny, wysoka jakość produktów, współ-
praca z polskimi partnerami handlowymi są kluczo-
wymi, ale niejedynymi elementami strategii budo-
wania satysfakcji klientów sieci Biedronka. Polacy
wybierają jej sklepy także dlatego, że wiedzą, iż za-
wsze spotkają się z przyjazną i profesjonalną obsłu-
gą.

Wysokie standardy jakości obsługi nie są czymś,
co można narzucić z góry w postaci na przykład re-
gulaminu. Kluczem do ich osiągnięcia jest satysfak-
cja pracowników, dlatego sieć Biedronka wielką wa-
gę przykłada do odpowiedzialnej polityki pracow-
niczej. Regularne podwyżki wynagrodzeń, minimal-
na płaca podstawowa wyższa o około 20 proc. od kra-
jowej płacy minimalnej, premie i regularne podwyż-
ki wynagrodzenia, badania profilaktyczne i dedyko-
wane programy wsparcia potrzebujących – od wielu
lat należą do kanonu polityki pracowniczej sieci skle-
pów Biedronka. Bogaty pakiet socjalny (jeden z naj-
bogatszych na rynku) służy przede wszystkim pod-
noszeniu satysfakcji z wykonywanej pracy. Zasada
jest prosta: pracownik, który jest zadowolony z pra-
cy, zupełnie inaczej i z większym zaangażowaniem
podchodzi do kwestii jakości obsługi.

Sercem Jeronimo Martins Polska są sklepy Bie-
dronka. Każda osoba, która rozpoczyna pracę w jed-
nym z biur firmy, ma okazję spróbować pracy w skle-
pie.Dzięki takiemudoświadczeniusiećbudujewśród
pracowników poczucie współodpowiedzialności za
wyniki, umiejętność odpowiadania na potrzeby biz-
nesu i wyzwania rynku, a także poczucie szacunku
dla codziennej pracy wykonywanej w sklepach.

Sieć zapewnia także pracownikom rozwój zawo-
dowy, oferując bogaty program szkoleń – rocznie

około 1,5 mln godzin. Stawia także na rozwój, cze-
go dowodem jest fakt, że 90 proc. stanowisk mene-
dżerskich obejmowanych jest w drodze wewnętrz-
nego awansu.

W trosce o utrzymanie najwyższych standardów
jakości obsługi klienta i jakości pracy sklepów wy-
korzystuje się m.in. „tajemniczych klientów”, czyli
specjalnie przeszkolonych kupujących, sprawdzają-
cych poziom obsługi w danym sklepie. Pracownicy
sklepów uzyskujących wysokie oceny otrzymują
wyższe premie.

Biedronka zmienia się
dla klientów

W trosce o wysoką jakość obsługi klienta waż-
ny jest każdy szczegół: szybkość i profesjonalizm
obsługi, przyjazność klientowi czy też możliwość
uzyskania informacji o produktach od personelu.
Sieć także stara się, aby sklepy Biedronka miały
przejrzysty, prosty i wygodny do poruszania się
układ sklepów. W ciągu 2011-2012 roku sklepy
Biedronka przeszły dodatkową modernizację. Zmie-
niono układ sklepów, dzięki czemu stały się one
bardziej ergonomiczne i wygodniejsze, wyekspo-
nowano artykuły świeże. Zgodnie z oczekiwania-
mi klientów sieć wciąż rozwija swoją ofertę. Stale
wzbogacany jest asortyment produktów świeżych,
takich jak owoce, świeże mięso i ryby, nabiał i pie-
czywo. Do większości sklepów wprowadzono pie-
ce do wypieku świeżego pieczywa. W ofercie Bie-
dronki coraz częściej spotkamy produkty, będące
wstępnie przygotowanymi posiłkami czy produk-
ty wspomagające pozytywne trendy dietetyczne.
Jest to odpowiedź na najbardziej aktualne tendencje
konsumenckie. Wyrazem dbałości o klienta jest tak-
że wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, mają-
cych na celu ułatwienie dokonywania zakupów.
W październiku ubiegłego roku we wszystkich skle-
pach Biedronka uruchomiony został system obsłu-
gi płatności mobilnych iKASA. Prosty w obsłudze,
bezpieczny i wygodny system cieszy się coraz wię-
kszym zainteresowaniem klientów. Od dnia uru-
chomienia systemu płatności mobilnych w sieci Bie-
dronka (tj. 21 października ubiegłego roku) do koń-
ca 2013 roku dokonano ponad 100 tys. transakcji
tego typu.

Blisko, coraz bliżej

Ambicją sieci Biedronka od początku jej istnie-
nia jest bycie jak najbliżej klientów. Każdego roku
w Polsce powstaje kilkaset nowych sklepów Bie-
dronka. Plany zakładają, że z obecnej liczby około
2400 placówek, sieć powiększy się do 3 tysięcy skle-
pów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci skle-
py są coraz bliżej klientów – nie tylko w znaczeniu
odległości, ale także relacji pomiędzy pracownika-
mi a klientami.

W celu zapewnienia stałego kontaktu z kon-
sumentami do dyspozycji klientów sieci Biedron-

ka zawsze jest Biuro Obsługi Klienta. Działa ono
we wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu. Tam klienci mogą uzy-
skać wyczerpujące informacje na temat oferty
sklepów oraz zgłaszać wszelkie uwagi na temat
jakości funkcjonowania placówek sieci Biedron-
ka. Informacje zwrotne od klientów pozwalają na
utrzymywanie najwyższych standardów obsługi
i są ważnym źródłem informacji na temat satys-
fakcji klientów.

Wysokie standardy jakości w sieci Biedronka
znajdują odzwierciedlenie w badaniach konsumen-
ckich. Wielokrotnie zdobywane przez sieć tytuły
Gwiazdy Jakości Obsługi, Konsumenckiego Lidera
Jakości, European Trusted Brand potwierdzają, że
klienci widzą i doceniają starania o zapewnienie im
jak największego komfortu zakupów. Obecnie
98 proc. Polaków zna markę Biedronka, 76 proc. re-
gularnie robi zakupy w sklepach Biedronka, a dla
47 proc. jest ona sklepem pierwszego wyboru. Bie-
dronka zmienia się tak, jak zmieniają się jej klienci,
ale niezmienna pozostaje zasada: najważniejszy jest
klient.

Każdego dnia najwyższa jakość
Godna zaufania jakość
– to hasło ilustrujące jeden
z najważniejszych filarów
działalności sieci Biedronka
w Polsce. Wysokie standardy
obsługi klienta, staranność
w doborze oferty, niskie ceny
oraz dbanie o najwyższą jakość
produktów od ponad 18 lat
pozostają domeną sieci.
W 2013 roku klienci odwiedzili
sklepy Biedronka blisko 1,2 mld
razy. To dowód ogromnego
zaufania i potwierdzenie,
że priorytetowe traktowanie
jakości obsługi jest najlepszym
sposobem na budowanie
satysfakcji klientów.

Opinie klientów
sieci Biedronka
zamieszczone na portalu
www.jakoscobslugi.pl:

„Idealna Biedronka do robienia szybkich
zakupów zawsze miła obsługa, która pomoże
z uśmiechem na twarzy. Czysty i zadbany
sklep, w którym znajdują się wszystkie
niezbędne produkty. Od piątku do niedzieli
możemy się spodziewać kolejek, a tak to brak
jakichkolwiek zarzutów. Polecam jak
najbardziej!”
– Justyna, Szczecin

„Obserwacja dotyczy sklepu Biedronka
w Ełku na ulicy Kilińskiego. Jest to jedna
z najstarszych Biedronek w naszym mieście.
Przeszła kilka modernizacji, które
spowodowały poprawę wyglądu oraz wzrost
powierzchni sprzedażowej. Jak we
wszystkich Biedronkach najwyższa jakość
obsługi, miła obsługa i bardzo kompetentna.
Jeśli nie wiesz, co gdzie leży, zaprowadzą cię
tam z uśmiechem na ustach.
Polecam ten sklep z całą świadomością”
– Marcin, Ełk

„W Wyszogrodzie jest moja ulubiona
Biedronka. Zawsze jest czysto, towar jest
ładnie poukładany, duży asortyment, zwykle
są wszystkie rzeczy z gazetki, obsługa miła,
sprawna, przyjemna. Polecam”
– Anna, Wyszogród

„Przed sklepem czysto, śmietnik
opróżniony. Na parkingu również czysto.
Wchodząc do sklepu, jedna z pracownic
przywitała mnie słowami »dzień dobry« jako
pierwsza. Podłoga w sklepie czysta, towar
ładnie poukładany. Duży asortyment towaru
i wybór produktów. Nie zauważyłam braków
w cenach. Pracownice jednakowo ubrane,
ubrania pracownicze miały czyste. Towar
wyłożony w taki sposób, że jest łatwo
dostępny dla klienta. Nie mogąc znaleźć
produktu, poprosiłam o pomoc jedną
z pracownic, która mi pomogła”
– Basia, Police
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Dlaczego klienci wybierają
Super-Pharm?

GRZEGORZ KOWALSKI: Super-Pharm
wyróżnia na rynku koncept 3 w 1, który stanowi
unikalne połączenie apteki, drogerii i perfume-
rii, co umożliwia kompleksowe podejście do za-
gadnień zdrowia i urody. Zapewniamy naszym
Klientom wyjątkowy mix produktów, dzięki któ-
rym mogą się dobrze czuć i dobrze wyglądać.
Mam tu na myśli choćby regularnie poszerzany
asortyment kosmetyków, jak też inne oferty pro-

duktowe, które razem działają komplementarnie
i zapewniają kompleksową pielęgnację ciała i or-
ganizmu. W tym roku na przykład chcemy zapro-
ponować kompleksową obsługę i ofertę dla mam
z dziećmi. Chcielibyśmy być w oczach Klientów
miejscem, w którym można zadbać o siebie i ca-
łą rodzinę.

Super–Pharm w swoich drogeriach oferuje
atrakcyjny asortyment wysokiej jakości w przy-
stępnych cenach. Dzięki MAXI OKAZJOM po-
jawiającym się przy każdym nowym folderze
drogeryjnym dajemy naszym klientom informa-
cję, że każdy może dostać produkt z wysokiej
półki w bardzo korzystnej cenie. Ważna jest dla
nas także komunikacja z Klientami – w 2013 roz-
szerzyliśmy kompetencje Biura Obsługi Klien-
ta, również aktywnie działamy na Facebooku,
który traktujemy jak miejsce do dialogu z Klien-
tami. Każda reklamacja jest dla nas niezmiernie
ważna i każdą traktujemy w sposób bardzo indy-
widualny.

Prawdę mówiąc, myślę, że ważne jest to, że słu-
chamy informacji od Klientów i staramy się uczyć,
aby stawać się coraz lepszymi. Jeśli mówimy o re-
klamacji, to wyciągamy z niej wnioski i staramy
się działać prewencyjnie w przyszłości. Jeśli mó-
wimy o pochwale, to celebrujemy ją wraz z pra-
cownikami.

Super-Pharm jest wyróżniona
w Programie Jakość Obsługi
już po raz szósty.
Jak udaje się Państwu
utrzymać ten wysoki poziom?

Przede wszystkim jesteśmy dumni i wdzięczni
za wyróżnienie, które kolejny raz do nas trafia. Ta

nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy
w dobrą stronę i odpowiadamy na oczekiwania
Klientów. Obsługa Klienta jest jedną z wartości,
którymi kierujemy się w Super-Pharm. Wokół te-
go obszaru toczy się większość naszych działań
– z myślą o Klientach czerpiemy z potencjału, ja-
ki daje nasz koncept. Dla Klientów zmieniamy cha-
rakter działów kosmetycznego i dermokosmety-
ków. Dla Klientów szukamy na rynku najlepszych
pracowników – wykwalifikowanych Konsultantek
ds. urody, utalentowanych w obszarze pielęgnacji,
wizażu, ze specjalistyczną wiedzą kosmetologicz-
ną. Szkolimy naszych ludzi, dostarczając im wie-
dzy produktowej i umiejętności obsługowych. Nie-
zmiernie ważne są kompetencje farmaceutów, któ-
rzy pracują w aptekach Super-Pharm – chcemy, że-
by umieli objąć pacjentów doradztwem farmako-
logicznym. Staramy się właśnie w tym obszarze za-
pewnić maksymalnie wysoką jakość Obsługi. Czę-
sto słyszymy, że zdefiniowany przez nas standard
obsługi w aptece jest analogiczny do standardów
innych rynków w Unii Europejskiej, a trzeba pa-
miętać, że tam funkcjonuje także systemowa opie-
ka farmaceutyczna.

Wnajbliższymczasiewnaszychplacówkachhan-
dlowych chcemy również wprowadzić opcję kas mo-
bilnych, które umożliwią szybszą obsługę i zmniej-
szenie długości kolejek do kas. System ten jest nie-
zwykle efektywny i mamy nadzieję, że już niedługo
będzie można korzystać z niego we wszystkich na-
szych placówkach.

Myślę, że wysoki poziom jakości obsługi jest
spowodowany w dużej mierze zaufaniem, jakie
pokładamy w każdym pracowniku w sklepie. To
oni reprezentują nas w oczach Klienta i to dzię-
ki nim po raz kolejny otrzymujemy tę prestiżo-
wą nagrodę. Staramy się zapewniać naszym pra-
cownikom jak najlepsze warunki pracy, wspo-

magać ich zapał nagrodami i konkursami, szko-
leniami oraz możliwością rozwoju ścieżki ka-
riery.

Czy będąc lojalnym klientem
Super-Pharm, można czerpać
z tego jakieś korzyści?

Istnieje program lojalnościowy w drogerii i per-
fumerii – Klub LifeStyle, który jest bardzo do-
brze oceniany na rynku. Udział w programie umoż-
liwia naszym Klientom korzystanie z doskona-
łych ofert, otrzymywanie nagród za zgromadzo-
ne punkty, często zapraszamy do testowania peł-
nowartościowych produktów. Cechą charaktery-
styczną programu są kupony rabatowe, które są
przydzielane klientom w sposób bardzo indywi-
dualny i dopasowane do każdego klubowicza
osobno. W najbliższym czasie zostanie wdrożo-
na jeszcze lepsza opcja aplikacji mobilnej, poz-
walającej na szybszy dostęp do strony klubu Li-
feStyle. Ale myślę, że bycie naszym lojalnym
Klientem daje też mniej mierzalne korzyści – po-
czucie bezpieczeństwa, komfortu, zaufania do
naszych produktów i pracowników. Wierzę,
że Klienci wyróżniają nas właśnie z tego powo-
du. I z ogromną satysfakcją czytam komentarze
naszych Klientów, takie jak:

„Sam sklep, asortyment i pomoc pracowników
jest dla mnie o wiele lepszy od innych drogerii” al-
bo „Profesjonalizm pracowników, pasja do tego, co
robią, oraz przeogromny wybór produktów zachęca-
ją, by wciąż powracać w to miejsce”.

Tego typu komentarze sprawiają, że chcemy, aby
ta jakość obsługi była jeszcze wyższa i bardziej pro-
fesjonalna,ocobędziemysięnapewnostaraliwprzy-
szłości.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ JEST PRIORYTETEM

W listopadzie 2013 r. marka mBank zastąpiła
znaki MultiBanku i BRE Banku. mBank
przestał być zatem bankiem wirtualnym
i stał się instytucją uniwersalną.
Nie boicie się Państwo, że wpłynie to
na poziom świadczonych przez bank usług?

CEZARY KOCIK: Najwyższa jakość obsługi
to priorytetowy element naszej filozofii, który nie-
zmiennie realizujemy również pod wspólną, jedną
marką mBanku. Oczywiście rebranding to ogromne
wyzwanie, które wymaga przyjrzenia się jeszcze raz
procesom, ale wierzymy, że dzięki prawie trzydzie-
stoletniemu doświadczeniu na rynku uda nam się
sprostać temu zadaniu. Warto dodać, że tworząc stan-
dardy obsługi, ściśle współpracujemy z doradcami
banku. Kluczem do utrzymania wysokiego pozio-

mu jakości jest bowiem nastawienie i świadomość
pracowników – ważne, by czuli, że satysfakcja klien-
ta w realny sposób zależy od nich.

W zakresie jakości obsługi dla wielu klientów
niewątpliwą korzyścią połączenia marek może być
dostęp do najlepszych placówek w kraju. Od zawsze
wizytówką dawnego MultiBanku był wysoki stan-
dard obsługi w oddziałach. Teraz o kompetencjach
naszych doradców mogą przekonać się także klien-
ci mBanku. Działanie placówek przetestowaliśmy
jeszcze przed połączeniem marek, kiedy to dawni
klienci mBanku zyskali dostęp do oddziałów w ra-
mach pakietów do eKonta.

Fakt ten nie wpłynął negatywnie na ocenę pozio-
mu naszych usług. W tym czasie zostaliśmy nagro-
dzeni m.in. Gwiazdą Jakości Obsługi, wygraliśmy
rankingPrzyjaznyBankNewsweekaw kategoriiNaj-
lepszy bank tradycyjny oraz zajęliśmy pierwsze miej-
sce w zestawieniu Jakość na Bank. Pamiętajmy tak-
że, że udostępnienie dawnym klientom mBanku od-
działów nie oznacza, że nagle wszyscy oni zapragną
skorzystać z tradycyjnych kanałów obsługi. To klien-
ci o profilu internetowym, którzy przez wiele lat wła-
ściwie w stu procentach obsługiwali się w kanałach
zdalnych.

Ponadto obecnie zmianie podlega także sama
rola placówek bankowych. Ewoluuje ona z trans-
akcyjnej w kierunku sprzedaży i doradztwa, co
oznacza, że przeciętny klient placówkę swojego
banku odwiedza rzadziej. Badanie firmy Foresster
Research pokazuje, że na przestrzeni ostatnich
6 lat liczba osób odwiedzających oddziały banku
przynajmniej raz w miesiącu spadła o 8 proc. na
korzyść 13-proc. wzrostu popularności bankowo-
ści online. Przewidujemy, że w przyszłości, zmia-
ny te będą systematycznie postępować. Obecnie
z bankowości internetowej korzysta większość mło-
dych Polaków, a wśród odwiedzających placówki
najliczniej reprezentowaną grupą są osoby w wie-
ku powyżej 40 roku życia. Nie oznacza to jednak,
że oddziały znikną. Wciąż odgrywają one, i będą

odgrywać, kluczową rolę w sprzedaży oraz doradz-
twie bardziej złożonych produktów, np. inwesty-
cyjnych czy hipotecznych. W tym zakresie dorad-
ca jeszcze długo pozostanie wiodącym punktem
kontaktu. Choć niekoniecznie musi to oznaczać,
że klient będzie z nim siedział przy tym samym
biurku, w tym samym oddziale banku… wiele mo-
że się w tej kwestii zmienić dzięki usłudze wideo-
konferencji.

„Wirtualny oddział” umożliwiający rozmowę
z doradcą poprzez wideokonferencję
to na rynku nowość. Dlaczego postawili Państwo
na ten kanał kontaktu z bankiem i wprowadzicie
do oferty usługę Eksperta online?

Przede wszystkim Ekspert online to kolejny ka-
nał kontaktu klienta z bankiem. W świecie, w któ-
rym ponad 10 mln Polaków ma dostęp do szybkie-
go internetu, usługa pozwala na znaczne poprawie-
nie komunikacji na linii klient – doradca w stosun-
ku do tradycyjnych możliwości, znanych z oferty call
center. Większość skutecznej komunikacji między-
ludzkiej odbywa się bowiem w sposób niewerbalny
i jest oparta o zmysł wzroku (wg badań nawet
55 proc.).

W ramach usługi Ekspert online kontakt z eks-
pertami może odbywać się za pośrednictwem czatu,
rozmowy głosowej i wideokonferencji. Usługa za-
projektowana została tak, by nawet osoba niezaawan-
sowana w kwestiach poruszania się po internecie
mogła z niej swobodnie skorzystać. Komunikator
działa na zasadach podobnych do Skype'a, jednak
bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplika-
cji. Żeby skorzystać z pomocy eksperta, wystarczy
zalogować się do nowego serwisu transakcyjnego
mBanku, wybrać odpowiednią zakładkę i poczekać
na zgłoszenie się konsultanta. Dzisiaj ponad 90 proc.
operacji bankowych można zrealizować za pośred-
nictwem tej usługi.

Rozwiązanie tomajeszcze jednąprzewagę, szcze-
gólnie w stosunku do rozmowy telefonicznej – daje

bowiem możliwość prezentacji materiałów multi-
medialnych wprost na ekranie klienta. Konsultant
może więc „współdzielić” ekran z klientem, prezen-
tując szczegóły oferty banku czy wyświetlając do-
kumenty, które w trakcie połączenia można wspól-
nie wypełnić.

Klienci coraz chętniej komunikują się
z firmami za pomocą mediów
społecznościowych. Na ile ten kanał jest dla
Państwa istotny w kontekście jakości obsługi?

Rzeczywiście, nasze życie w coraz większym
stopniu przenosi się do sieci, a co za tym idzie
– dla firm kanał ten zyskuje na ważności, nie tyl-
ko w obszarze marketingu, budowania relacji
z klientem czy jego edukacji, ale także obsługi.
Dlatego w 2013 roku, oprócz tradycyjnych dzia-
łań prowadzonych przez nas w social media (pa-
miętajmy, że mBank jako pierwszy w branży miał
swój profil na Facebooku i swoje forum), posta-
nowiliśmy położyć znaczny nacisk na obszar cu-
stomer service oraz czas reagowania na sprawy
zgłaszane przez naszych użytkowników. Aby to
osiągnąć, wdrożyliśmy specjalną strategię dzia-
łań. W jej wyniku w ciągu roku odnotowaliśmy
ponad 100-proc. wzrost liczby fanów na naszym
fanpage'u oraz liczby komentarzy na temat ban-
ku w sieci.

Istotnie poprawiliśmy też szybkości reakcji
na posty. W drugim kwartale ubiegłego roku
średni czas oczekiwania przez klienta na odpo-
wiedź wyniósł 134 minuty i był lepszy o 257 mi-
nut od wyniku drugiego pod względem szybko-
ści banku w Polsce oraz o 6 minut od średniego
wyniku osiąganego przez 5 najlepszych pod tym
względem instytucji finansowych na świecie.
W tym obszarze pochwalić się możemy także
najlepszym w kraju i wyższym niż średnia świa-
towa wskaźnikiem reaktywności na posty klien-
tów – mBank 78,29 proc., branża finansowa na
świecie – 77 proc. (badanie Socially Devoted 2Q
2013).

Rozmowa z CEZARYM KOCIKIEM
wiceprezesem mBanku
bankowości detalicznej

GRZEGORZ KOWALSKI
Prezes Zarządu/CEO

Super-Pharm

SUPER-PHARM – KOMPLEKSOWE
PODEJŚCIE DO ZDROWIA I URODY

KI
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Co Pan rozumie pod hasłem
„Serwis na całe życie”?

To przede wszystkim pełen komfort bezpiecz-
nego użytkowania urządzenia. Nasi klienci kupu-

jąc urządzenia Bosch, Siemens i Gaggenau, mają
zapewniony profesjonalny serwis, obsługiwany przez
wykwalifikowaną kadrę techniczną. W swojej pra-
cy wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt dia-
gnostyczny, narzędzia oraz systemy informatycz-
ne, gwarantując wykonanie usługi na najwyższym
poziomie.

„Naszemu serwisowi możesz zaufać”,
„Najwyższej jakości bezpieczeństwo”,
„Twój spokój jest dla nas najważniejszy”
– to hasła, które często towarzyszą
informacjom serwisowym w Państwa firmie.
Proszę bliżej określić, co kryje się pod nimi?

Naszym celem jest zapewnienie pełnej satys-
fakcji i zadowolenia klientów kupujących nasze
urządzenia. Dbamy o najwyższą jakość usług, po-
czynając od pierwszego kontaktu użytkowników
z telefonicznym, całodobowym Call Center
Serwisu, poprzez naprawę i doradztwo technicz-
ne. Oferujemy również możliwość zakupu środ-
ków do pielęgnacji urządzeń, detergentów oraz
części zamiennych i akcesoriów. Technicy serwi-
su fabrycznego BSH regularnie biorą udział w szko-
leniach, dzięki którym poznają najnowsze tech-
nologie i rozwiązania zastosowane w urządzeniach
AGD marek Bosch, Siemens i Gaggenau. Wszyst-
kie naprawy są objęte standardową 24-miesięcz-
ną gwarancją. Do tych napraw używamy wyłącz-
nie oryginalnych części zamiennych. Dzięki Cen-
trum Logistycznemu w Łodzi dostawa części za-
miennych została skrócona do maksymalnie kilku
dni. Aby jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwa-
nia na naprawę urządzenia, pracownik Call Center

Serwisu w rozmowie stara się uzyskać jak najwię-
cej informacji o awarii. Dzięki temu technik od ra-
zu może zaopatrzyć się w niezbędne części i ma
możliwość wykonać naprawę w ciągu jednej wi-
zyty.

Jak pokazują statystyki, rozwój technologii
informatycznych, w tym Internetu,
jest w Polsce bardzo dynamiczny.
Jak wykorzystują Państwo
nowe technologie do komunikacji
z klientami?

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych,
wspartych najnowszymi systemami informatycz-
nymi, usprawnia jakość pracy serwisu. Dzięki roz-
wojowi technologii stale doskonalimy procesy doty-
czące zarówno planowania napraw, jak również
logistyki części zamiennych, czy akcesoriów. Wy-
starczy wejść na stronę www.bosch-home.pl
lub www.siemens-home.pl i kliknąć odpowiednią
ikonę, aby zarezerwować wizytę. Obecnie jesteśmy
w trakcie realizowania kolejnych projektów, których
celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości ob-
sługi klientów serwisu.

Czy może Pan wymienić,
jakie to są projekty?

Wśród wielu naszych działań warto wymienić
chociażby ostatnio zrealizowany projekt sklepu in-
ternetowego marki Bosch, dostępny na stronie:
www.bosch-home.pl/store, któremu towarzyszy

hasło: „Kolej na markowe akcesoria”. Można w nim
kupić m.in. pełną gamę ekskluzywnych akcesoriów,
detergentów i środków do pielęgnacji AGD. Planu-
jemy również sprzedaż szerokiej gamy usług. W za-
leżności od posiadanego urządzenia użytkownik
będzie miał możliwość otrzymania profesjonalne-
go instruktażu z jego obsługi. Dodatkowo może za-
mówić podłączenie urządzeń, zamontowanie oka-
pu czy wyregulować ich parametry w zależności od
potrzeb. W tym zakresie bardzo mocno współpra-
cujemy z naszym firmowym Centrum Domowych
Inspiracji.

Innym ciekawym projektem jest możliwość
śledzenia w Internecie naprawy sprzętu drobne-
go, realizowanej w Centrum Napraw w Łodzi.
Tam właśnie trafiają drobne urządzenia przeka-
zywane do naprawy przez klientów indywidual-
nych i sklepy.

Co oznacza dla Państwa
szóste z rzędu wyróżnienie
od klientów w Polskim Programie
Jakość Obsługi?

To szczególnie ważna i cenna nagroda. Wy-
różnienie od klientów to nie tylko powód do
dumy, ale przede wszystkim motywacja do dal-
szego doskonalenia naszych usług. Pragnę po-
dziękować wszystkim, dzięki którym znale-
źliśmy się w gronie wyróżnionych. Oczywiście
bez zaangażowania naszych pracowników nie
byłoby tego wyniku, za co im serdecznie dzię-
kuję.

SERWIS NA CAŁE ŻYCIE

Koncern BSH
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

jest polską spółką córką niemieckiego
koncernu BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium.
Globalne roczne obroty wynoszą
ponad 9,8 mld EUR (2012), co daje mu
jedną z najsilniejszych pozycji
na światowym rynku urządzeń
gospodarstwa domowego.

BSH GmbH został utworzony
w 1967 roku, jako joint venture
pomiędzy firmami Robert Bosch GmbH
i Siemens AG. Koncern posiada dziś
na świecie 42 zakłady produkcyjne
i ponad 70 oddziałów w 50 krajach
oraz zatrudnia ponad 46.000
pracowników.

Polska spółka córka BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego w swoich
trzech łódzkich fabrykach produkuje pralki,
zmywarki, suszarki do ubrań
oraz dystrybuuje sprzęt AGD marek Bosch,
Siemens i Gaggenau. Spółka w 2012 roku
osiągnęła obroty około 3,6 mld zł,
z czego ok. 70% stanowił eksport.
BSH zatrudnia w Polsce ok. 2.000 osób.
Od kwietnia 2013 roku firma BSH
poszerzyła portfolio o markę Zelmer.

WIKTOR MIKOŁAJCZYK
Dyrektor Pionu Serwisu

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
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Reklama jest jedną z form
komunikacji firm z klientami,
więc powinna być traktowana
jako część szeroko
rozumianej obsługi.
Jak jest z tym w praktyce?

Zbyt daleko pada jabłko od jabłoni. Nie każ-
dy wie, że jogurt truskawkowy można produkować
z buraków i koszeliny, czyli barwnika pozyskiwa-
nego ze zmielonych owadów. Podobnie „parówki
z szynką” to nie to samo co „parówki z szynki”.
Sprytny producent połączył śladowe ilości szynki
z MOM, czyli zmielonymi skórkami i kośćmi. Pła-
cimy za swoje wyobrażenia i dajemy sobą manipu-
lować w niemal każdej branży. Coraz częściej re-
klama zamiast uczciwych korzyści oferuje obietni-
ce bez pokrycia.

Jesteśmy rybami łapanymi na haczyk. Inny
przykład: bank kusi oprocentowaniem, lecz kre-
dyt nie będzie już taki atrakcyjny, jeśli dodamy
koszt obowiązkowej karty, konta i ubezpiecze-
nia. Reklama o tym nie wspomina, podobnie jak
w przypadku reklam rachunków i lokat. Nie każ-
dy doczyta, że te „najlepsze na rynku” obowią-
zują jedynie nowych klientów i tylko przez pier-
wsze 3 miesiące. Na takie sytuacje natkniemy się
również, podpisując umowy na telewizję, tele-

fon, internet. Ryba złapana na haczyk już tak ła-
two się przecież nie wywinie.

Polacy nie gęsi? Trudno także zrozumieć na-
gminne stosowanie w reklamach obcojęzycznych
zwrotów. O ile wiele osób przyzwyczaiło się,
że zamiast „wyprzedaży” zaprasza się nas na „sa-
le”, to ciekawe, ilu klientów marki Skoda rozu-
mie mocno eksponowane hasło „simpliklewer”.
Celowo przytaczamy zapis fonetyczny, gdyż w ta-
kiej formie slogan dociera do wielu Polaków, po-
dobnie jak francuskie „kreatiwtechnolożi” Citroe-
na. Dziwi także skłonność polskich marek do an-
glicyzmów, np. „surfejsprotektor” w farbach Śnież-
ka.

Można inaczej? Hasło Gillette „Najlepsze dla
Mężczyzny” nie kłóci się ze światowym sloganem
„The Best a Man Can Get”. Przykładem sztuki łą-
czenia jest także reklama czekoladek Merci. W śpie-
wanej po polsku piosence słyszymy: „Tak podzięku-
ję Ci, Merci, że jesteś tu.” Oczywiście zawsze osta-
teczny wybór należy do klienta, który może zatan-
kować „Altimejt” na BP lub wyjechać z Orlenu z bar-
dziej swojsko brzmiącą „Vervą”.

Ciemny lud to kupi? Najważniejsze, aby twór-
cy reklam traktowali nas poważnie. Lekceważenie
klientów, wykorzystywanie ich niewiedzy i manipu-
lowanie może się sprawdzać tylko na krótko. Dlate-
go zapewnienie w reklamie właściwej jakości obsłu-
gi powinno być nie tylko regulowaną przez prawo
kwestią uczciwości firm, ale przede wszystkim fun-
damentem ich długofalowej strategii, ponieważ po
prostu im się to opłaci.

MB

MARKA KARI ROŚNIE W SIŁĘ
Kari – sieć salonów obuwniczych liderem jakości obsługi w swojej kategorii.

Kari to międzynarodowa sieć salonów obuw-
niczych, działająca na terenie Polski, Rosji, Bia-
łorusi, Kazachstanu i Ukrainy. W Polsce mar-
ka pojawiła się w maju 2012 roku, szybko zy-
skując popularność i grono stałych klientów.
Po 2 latach obecności w Polsce Kari może się
już pochwalić cennymi wyróżnieniami: „Laur
Klienta Odkrycie Roku 2013” w kategorii Sie-
ciowe Sklepy Obuwnicze oraz „Gwiazda Jako-
ści Obsługi 2014”. Obecnie sieć liczy 33 salony
zlokalizowane w centrach handlowych. Pod ko-
niec 2013 r. firma uruchomiła swój sklep inter-
netowy.

Co wyróżnia markę Kari?
Przechodząc obok sklepu Kari, trudno się oprzeć,

abyniewejśćdośrodka.Salonkusibogatąofertąobu-
wia oraz modnych dodatków dla kobiet i mężczyzn.
Szeroki wybór, ciekawa kolorystyka i atrakcyjne ce-
ny budzą duże zainteresowanie klientów. Na półkach
znajdziemy najmodniejsze modele w sezonie, kla-
syczną elegancję i wygodne obuwie na co dzień. Aby
sprostać gustom Polek, w ubiegłym roku Kari posze-
rzyła swoją ofertę o nową linię butów ze skóry, sy-
gnowaną marką Alesio Nesca. W wybranych skle-
pachmożnaznaleźćbogatąkolekcjęobuwiadladzie-
ci.

Kari kojarzy się klientom również z mnóstwem
modnych dodatków. Znajdziemy tu m.in. torebki,
apaszki oraz biżuterię. Ceny dodatków zaczynają
się już od 5 zł, co zachęca do eksperymentów i za-
bawy modą. Firma oferuje również szeroki wybór
produktów sezonowych, np. kurtki w sezonie zi-
mowym, a latem kolorowe stroje kąpielowe i oku-
lary przeciwsłoneczne. Dla Klienta ważna jest rów-

nież cena i tu marka Kari zadowala nawet najbar-
dziej wymagających klientów. Na zakupy do Kari
warto przyjść z rodziną lub znajomymi. Przy wię-
kszych zakupach można liczyć na korzystny rabat.

Kari chętnie komunikuje się z klientami w mediach
społecznych. Więcej informacji można znaleźć na
profilu firmy na facebook.com/KariPoland oraz
stronie www.kari.com.

Personel – klucz do sukcesu

W tej branży paradoksalnie towar nie jest najważ-
niejszy. Kluczem do sukcesu jest umiejętność sprze-
daży… zadowolenia. Dlatego firma tak wiele uwagi
poświęca obsłudze Klienta. Starania w tym zakresie
zaowocowały tegorocznym wyróżnieniem. Konku-
rencja przecież jednak nie śpi. Dlatego praca nad dal-
szymdoskonaleniemkompetencji i życzliwościSprze-
dawców zdaje się być oczkiem w głowie kierownic-
twa firmy.

Dziś i jutro
Kari lubi pozytywnie zaskakiwać swoich klien-

tów. W ubiegłym roku firma Kari świętowała pier-
wsze urodziny. Z tej okazji w łódzkiej Manufaktu-
rze firma zorganizowała dla swoich klientów koncert
Honey i Marco Bocchino. Zapewne kolejna okazja
zostanie również wykorzystana na przygotowanie
miłej niespodzianki.

Kari planujedalszą ekspansję. Już wkrótce otwie-
ra salon w Lublinie w Centrum Handlowym Felici-
ty.

„Nagrody i wyróżnienia zobowiązują nas do
dalszej intensywnej pracy” – zdradza Prezes fir-
my Kari Sławomir Świętochowski. „Planuje-
my dalsze podnoszenie jakości obsługi w naszych
salonach. Chcemy nie tylko sprzedawać dobre
produkty, ale też dostarczać Klientom dobrych
emocji. Korzystając z okazji, chcę podziękować
naszym Klientom za zaufanie, którym nas obda-
rzyli”.

www.kari.com
facebook.com/KariPoland

fot. Galeriehandlowe.pl

Obsługa klienta jest synonimem
bycia użytecznym dla klienta

Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić komputer
służący do edytowania tekstów. Przychodzimy do
sklepu, w którym możemy nabyć sprzęt i spotyka-
my się z doradcą. Tenże zapytany o polecenie kon-
kretnego modelu zaczyna nam opisywać zawartość
każdego z proponowanych modeli. Przy trzecim
– większość z nas, nie chcąc wyjść na osobę, która
nie rozumie profesjonalnych sformułowań, przepra-
szamy grzecznie uczynnego sprzedawcę i wychodzi-
my. I właśnie wtedy sklep traci klienta.

W końcu trafimy w miejsce, w którym ktoś z ob-
sługi zapyta nas, do czego będziemy używać kom-

putera, czybędziemypotrzebowaćgowjednymmiej-
scu, czy będziemy go przenosić, czy inne programy
będą nam potrzebne do użytkowania tego sprzętu.
Będziemy wówczas zachwyceni, że kogoś interesu-
je, co chcemy kupić.

Faktem jest, że jako klienci ufamy bardziej tym
przedstawicielom firm, którzy są zainteresowani na-
szymi potrzebami i zapewniają nam komfort w cza-
sie obsługi.

Manager do spraw klientów
W ostatnim czasie bardzo pożądany przez firmy

staje się manager ds. klientów. On właśnie po cichu
się skrada za plecami managerów marketingu i nie-
długo ich zdetronizuje. Firmy zaczęły zabiegać o to,
by relacje łączące ich z klientami były jak najlepsze
i najdłuższe. Z tego powodu głównym zadaniem ma-
nagerads.klientówjest ichsłuchanie, anie jakwprzy-
padku marketingu – przykuwanie uwagi klientów.

Dzięki mediom społecznościowym dano nam,
klientom, głos. Komentujemy więc, nagradzamy po-
chwałami i bojkotujemy. Okazuje się, że jest szereg
firm, które zauważają, że jeśli klient poświęca swój
czas,bynapisaćo tym,conieodpowiadałomuwkon-
taktach z daną firmą – to trzeba wykonać jego pole-
cenie: „skontaktuj się ze mną – TERAZ!”.

Życzę nam wszystkim, by jak najszybciej mło-
dzi ludzie byli kształceni w Polsce pod kątem uży-
teczności dla klientów, a także byśmy jako odbiorcy
usług czy produktów nie obawiali się mówić o swo-
ich potrzebach i spostrzeżeniach firmom, które nas
obsługują.

O autorze:

Aleksandra Harasiuk, trener biznesu, konsul-
tant w zakresie strategii obsługi klienta, specjalista
od mediów społecznościowych, prowadzi blog
„Good At Service”.

POLITYKA JAKOŚCI

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
ALEKSANDRA HARASIUK

JAK NAS TRAKTUJĄ
FIRMY W REKLAMACH?
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Korzystanie z urządzeń elektronicznych jest dziś
tak istotną częścią życia, że nagłe pozbawienie do-
stępu do ich funkcjonalności możebyć sporymutrud-
nieniem, a nawet przeszkodzić w realizacji ważnych
planów życiowych. Wychodząc z tego założenia,
Samsung Electronics Polska przywiązuje niezwykle
dużą wagę do tego, aby obsługa Klienta była maksy-
malnie sprawna, szybka i przyjazna dla użytkowni-
ków oraz aby najwyższa jakość świadczonych usług
stała się uzupełnieniem najwyższej jakości oferowa-
nych produktów. Wypełniając tę misję, podejmowa-
nych jest wiele działań podnoszących standardy ob-
sługi i wykraczających poza zwykłą naprawę.

Pomoc bez wychodzenia
z domu

Działanie nowoczesnych urządzeń typu smar-
tfon w dużej mierze opiera się na oprogramowa-
niu, a uszkodzenia sprzętowe zdarzają się coraz rza-
dziej. Stąd w wielu sytuacjach wizyta w serwisie
i interwencja technika nie jest konieczna. Z tą my-
ślą udostępniono narzędzie zdalnej pomocy (tzw.
Remote Management), umożliwiające konsultan-
tom połączenie się ze smartfonem lub telewizorem
i optymalizację ustawień lub rozwiązanie proble-
mów konfiguracyjnych na odległość. Wykorzysty-
wana w tym celu w telefonach bezpłatna aplikacja
SMART Tutor dba o zachowanie prywatności użyt-
kownika, ograniczając dostęp do danych osobi-
stych. Dodatkowo użytkownicy mogą podjąć pró-
bę samodzielnego rozwiązania problemu, korzy-
stając z filmów instruktażowych lub udostępnia-
nych coraz szerzej stanowisk samodzielnej aktua-
lizacji oprogramowania (tzw. SMART Tool). Pod-
czas tego procesu dane i aplikacje pozostają nie-
zmienione.

W sytuacji, kiedy naprawa okaże się jednak nie-
zbędna, jej czas skracany jest do minimum. W przy-
padku telefonów komórkowych wynosi on poniżej
2 dni, a dodatkowo w 4 miastach Polski funkcjonu-
je specjalna usługa serwisowa dla modeli premium,
w ramach której ponad 80 % napraw udaje się wy-
konać w czasie poniżej 60 minut. W roku 2014 do-
stępność tej usługi będzie sukcesywnie rozszerzana.

Specjaliści
od napraw domowych

Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest jak naj-
szybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności urzą-
dzeń AGD. Mając to na względzie, w kwietniu 2013

roku zakończono pierwszy etap reorganizacji sieci
serwisowej dla produktów AGD. Działania skupiły
się na sześciu największych aglomeracjach Polski.
W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Po-
znaniu oraz na Śląsku stworzono serwisy regional-
ne, w których wydzieleni zostali najlepsi technicy,
dedykowanymiwyłączniedonaprawdomowychpro-
duktów Samsung. Podstawowym celem przeprowa-
dzonych zmian było podniesienie jakości bezpośred-
niej obsługi Klienta.

Patrząc na wyniki, a przede wszystkim słucha-
jąc opinii Klientów, z całą pewnością można powie-
dzieć, że projekt spełnił swoje założenia. Większość
napraw realizowanych w centrach regionalnych wy-
konywana jest szybciej, a satysfakcja z usług świad-

czonych przez Dedykowanych Techników jest wyż-
sza. Sukces projektu spowodował rozszerzenie jego
zasięgu na kolejne miasta: Wrocław i Opole oraz
plany objęcia nim kolejnych grup produktowych.

Centrum Obsługi
na najwyższym poziomie

Umówienie wizyty Dedykowanego Technika,
jak i usługę Remote Management realizuje spełnia-
jące najwyższe standardy Centrum Obsługi Klienta
Samsung Electronics Polska. Oferuje ono Klientom
szybką, profesjonalną i wszechstronną pomoc. Każ-
dy,ktomajakiekolwiekwątpliwościzwiązanezużyt-
kowaniem produktu, jego funkcjami, konfiguracją,
czy zastanawia się, jaki produkt powinien wybrać,
może skontaktować się z nami telefonicznie, przez
chat lub formularz, będąc pewnym, że uzyska bły-
skawiczną i wyczerpującą odpowiedź.

Potwierdzeniem najwyższego poziomu obsługi
jest uzyskany w 2013 roku europejski certyfikat
EN15838, przyznawany za spełnienie określonych
w normie wymagań związanych z jakością usług call
center oraz wykazaniem skuteczności systemu za-
rządzania. Jest to czwarte takie wyróżnienie w Pol-
sce i pierwsze przyznane outsourcingowemu cen-
trum obsługi. Ponadto centrum Samsung może po-
szczycić się główną nagrodą za najlepszy zespół ob-
sługi klienta w kategorii firm o zatrudnieniu powy-
żej 500 osób w polskiej edycji konkursu Call Center
Awards 2012, organizowanego przez Institute for In-
ternational Research.

Najwyższa dbałość o każdy aspekt obsługi Klien-
ta, której wyrazem są między innymi przytoczone
inicjatywy, jest gwarancją jednego z najlepszych
w Polsce systemów opieki posprzedażnej, jaki ofe-
ruje Samsung Electronics Polska.

Avon to firma, która dba o kobiety na całym
świecie. Oferując unikalny kanał dystrybucji, plasu-
je się w czołówce globalnych koncernów kosmetycz-
nych. Kosmetyki Avon są dystrybuowane przez po-
nad 6 milionów Konsultantek i trafiają do przeszło
100 państw na całym świecie.

Obecna na polskim rynku od 22 lat jest numerem
jeden w kategorii zapachów damskich i kosmetyków
do makijażu. Firma AVON od 16 lat angażuje się
społeczniewramachkampaniiAvonkontraRakPier-
si i Avon kontra Przemoc.

O to, co wyróżnia Avon
na tle innych firm zapytaliśmy
Konsultantkę Agnieszkę z Warszawy.

Praca jako konsultantka Avon daje mi ogromną
satysfakcję. Mam dużo stałych Klientów, którym
mogę dostarczyć kosmetyki już po 24 godzinach od
złożenia zamówienia przez Internet, automatyczny
serwis telefoniczny lub SMS-em. Dzięki szkoleniom,
mam szansę ciągle się rozwijać, a w przypadku ja-
kichkolwiek pytań mogę liczyć na wykwalifikowa-
ny zespół Działu Obsługi Konsultantek. Wszystkie
niezbędne informacje znajdują się również na stro-
nie internetowej.

O jakości serwisu
opowiada Starszy Menedżer
Działu Obsługi Konsultantek
MAŁGORZATA GŁOWACKA.

W ramach naszej wizji chcemy być firmą, która
najlepiej rozumie i zaspokaja potrzeby kobiet na ca-
łym świecie w zakresie produktu i samorealizacji.
Celemmojegodziału jest zapewnianienaszymKlien-
tom wyjątkowo uprzejmej i pomocnej obsługi.

Do realizacji tego zadania mamy przeszkolony
zespół Doradców. Oferujemy kontakt telefoniczny,
jesteśmy dostępni przez Skype i odpowiadamy na za-
pytania mailowe. Idąc z duchem czasu, w 2013 ro-
ku udostępniliśmy elektroniczną platformę Avon On-
line dostępną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, która
pozwala Klientom zamawiać produkty za pośrednic-
twem Internetu, dostarczane później przez Konsul-
tantki.

Szczegóły dotyczące sieci
i organizacji dostaw przedstawi
MARCIN DOMARECKI
Menedżer Transportu Avon
Operations Polska w Garwolinie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Konsul-
tantek oraz Klientów Avon, stale pracujemy nad roz-
wojem kanałów dystrybucji oraz optymalizacją cza-
su realizowanych dostaw.

Dzięki nowoczesnemu serwisowi Konsultantka
może bezpłatnie odebrać zamówione kosmetyki
w jednym z 5300 punktów w całej Polsce, obejmu-
jących Paczkomaty InPost i placówki Poczty Pol-
skiej, lub zamówić dostawę do domu w jednej z naj-
niższych cen na rynku. O tym, że paczka jest goto-
wa do odbioru jest informowana SMS-em. Dodatko-
wo na stronie internetowej udostępniony jest system
monitorowania statusu paczki.

KATARZYNA SZCZEPAŃSKA
Sales Centers Business
Development Head

Warto podkreślić, że w 15 miejscach w Polsce
funkcjonują Salony Firmowe, w których Konsultan-
tki mogą zrobić zakupy, obejrzeć nowości i przete-

stować produkty. Organizujemy też wspólne spotka-
nia, celebrując specjalne wydarzenia w roku takie
jak: Dzień Kobiet, spotkania z Ambasadorami czy
ekspertami marki.

OKSANA ZHARKOVA
Dyrektor Generalny
Avon Cosmetics Polska
i Kraje Nordyckie

Przyznane wyróżnienie ogromnie nas cieszy
i świadczy o dużej skuteczności przyjętej przez nas
polityki, strategii w zakresie obsługi Konsultantek
i Klientów. Dziękujemy wszystkim oceniającym za
pozytywne opinie i docenienie pracy, jaką wkłada-
my w utrzymywanie wysokiej jakości serwisu i ofe-
rowanych produktów. Dziękuję również Konsultan-
tkom za to, że pogłębiają swoją wiedzę o produktach,
korzystają z nowoczesnych narzędzi, dzięki którym
możemy się rozwijać i świadczyć coraz lepszy ser-
wis Klientom.

AVON TO FIRMA, KTÓRA DBA O KOBIETY
NA CAŁYM ŚWIECIE

Fabryka Avon w Garwolinie

Centrum Obsługi Konsultantek – zdjęcie archiwalne

Avon online

SAMSUNG – SERWIS ELEKTRONIKI
MUSI BYĆ SZYBKI, SPRAWNY I PRZYJAZNY
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Przyznanie nam ponownie Gwiazdy Jakości
Obsługi to dla nas niezwykle miła wiadomość
i zaszczytne wyróżnienie. Nagroda ta ma dla nas
szczególne znaczenie, ponieważ przyznawana jest
przezKlientówwniezależnymbadaniu.Wyróżnienie
cieszy nas także ze względu na fakt, że
w ogólnopolskim Programie Jakość Obsługi
otrzymaliśmy nagrodę już po raz szósty! Dzięki temu
wiemy, że Klienci dostrzegają nasze starania, a co
jest jeszcze ważniejsze, doceniają je. Jest to dla nas
dodatkowa motywacja.

Pragnę podkreślić, że starania te są wpisane w
filozofię firmy od 100 lat! Obejmują one trzy
komplementarne obszary: dbałość o Klienta, aby
zapewnić wysoki poziom obsługi, dbałość
o Pracowników, bez których taka jakość obsługi nie
byłaby możliwa oraz dbałość o jakość oferowanych
towarów. Priorytetem jest dla nas także utrzymanie
jak najkorzystniejszej relacji ceny do jakości naszych
produktów.

Dbamy o to, aby nasza oferta była możliwie
szeroka,praktycznienakażdąokazję idlakażdego
członka rodziny. Jako pierwsi w Polsce

wprowadziliśmy także sprawdzający się świetnie do
dziś systemsklepów„RackRoom",wktórymobuwie
– podzielone na działy oraz posortowane według
modeli - prezentowane jest w parach w oryginalnym
opakowaniu. Dzięki takiej ekspozycji towaru Klient
łatwo orientuje się, czy dany model dostępny jest
w interesującym go rozmiarze.

Aby zagwarantować tak dobrą jakość przy
atrakcyjnych cenach, nasi eksperci dokładnie
ustalają warunki procesów produkcji
z dostawcami. Poza tym nad zachowaniem
wyznaczonych przez firmę Deichmann własnych
standardów jakości oraz ochrony środowiska, które
są bardziej restrykcyjne niż narzucone prawnie
normy, czuwają zewnętrzne instytucje kontroli,
takie jak np. TÜV. Z kolei pracownikom firma
oferuje partnerski sposób zarządzania, co przekłada
się na wysoką jakość obsługi Klientów. Deichmann
przykłada także wielką wagę do kwestii
projektowania kolekcji. Firma posiada własną grupę
projektantów, którzy dbają o to, by produkty były
zgodne z najnowszymi trendami rynku oraz tymi
prezentowanymi podczas pokazów topowych domów
mody. Owocuje to atrakcyjną, modną kolekcją, jaką

nasi Klienci znajdują na półkach w sklepach
Deichmann.

W trosce o stałe podnoszenie standardów
obsługiw2012rokunaszafirmaotworzyłarównież
skleponline, któryumożliwiaKlientomzakupyprzez
24 godziny na dobę, nie wychodząc z domu. Klienci
sklepuinternetowegotoprzedewszystkimmieszkańcy
mniejszych miast, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma
jeszczesklepówstacjonarnych.Oatrakcyjności sklepu
decyduje jego szeroka oferta oraz szybka i bezpłatna
dostawa. Online można kupić buty damskie, męskie,
dziecięce i sportowe, a także torebki. Ceny nie różnią
się od cen w tradycyjnych sklepach Deichmann,
a zamówione towary dostarczane są bezpłatnie na
terenie całej Polski w 48 godzin.

Aktywnie działamy także w mediach
społecznościowych, oferując Polakom dostęp do
firmowego profilu na platformie Facebook, gdzie
informujemy o nowościach w naszej ofercie oraz
organizujemy dla fanówlicznekonkursy.Oczywiście
wdalszymciąguDeichmannsystematyczniezwiększa
liczbę sklepów w centrach handlowych. Jest ich już
w Polsce ponad dwieście.

JAKOŚĆ BUDOWANA OD STU LAT!

JOHANNES OBERSTEINER
prezes Deichmann-Obuwie

W 2004 r. zostało zniesione prawo
nakazujące obsługę ciężarnych poza
kolejką w urzędach i na poczcie.
Sekretarz stanu jeszcze w kwietniu
2012 r. nie widział potrzeby podjęcia
kroków w celu zmiany przepisów.
Czy ustawowe regulacje są faktycznie
konieczne?

Jak wynika z badania Polskiego Programu Jakość
Obsługi, ośmiu na dziesięciu Polaków chce, aby ko-
biety w widocznej ciąży były obsługiwane poza ko-
lejnościąwewszystkichmiejscachpublicznych: skle-
pach, urzędach i placówkach służby zdrowia.

Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że 40%
badanych w ostatnim roku było świadkami przynaj-

mniejjednejnegatywnejreakcjinaprośbękobietyopier-
wszeństwowobsłudze.Wśród tychosób82,5%zaob-
serwowałonegatywnąreakcjęinnychklientów:niemi-
łespojrzeniaczyzłośliweuwagi.Wcodrugimwypad-
ku (47%) zgoda na przepuszczenie kobiety bez kolej-
ki nie została wyrażona! Taki wynik trochę niepokoi.

Czy ciężarne mogą liczyć na lepszą jakość ob-
sługi? W większym stopniu zależy to od wychowa-
nia i kultury osobistej personelu niż korporacyjnych
standardów. Badanie Programu jakoscobslugi.pl po-
kazuje, że najczęstszym przejawem życzliwości jest
wyjątkowa uprzejmość pracowników, obsługa poza
kolejnością,pomocnasali sprzedaży lubnawetwpa-
kowaniu zakupów. Z takimi zachowaniami najczę-
ściej spotykamy się w super- i hipermarketach, apte-
kach oraz małych sklepach osiedlowych. Najmniej
przyjazneokazałysięstacjepaliw,urzędyorazpoczta.

Gdzie najlepiej być w ciąży? Jak wynika z ba-
dania – na wschodzie kraju. Prym wiodą wojewódz-

twa lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Zdaniem
socjologów może to wynikać z największego w tym
regionie tradycjonalizmu i kultywowania wartości
religijnych i rodzinnych.

Kto jest za, a kto przeciw? Największymi prze-
ciwnikami przywilejów dla ciężarnych i matek z ma-
łymi dziećmi okazały się kobiety w wieku ponad 60
lat. Z kolei osoba reagująca najbardziej przyjaźnie to
mężczyzna z wyższym wykształceniem, mający po-
wyżej50lat,mieszkającynawsi lubwdużymmieście.

Choć spora część Polaków jest zdania, że prze-
cież „ciąża to nie choroba”, bądźmy po prostu życz-
liwi wobec drugiej osoby. Nic nas to nie kosztuje.

JAKOŚĆ OBSŁUGI W CIĄŻY
Narzekamy, że rodzi się mało dzieci, ale nie zgadzamy się przepuścić

kobiety ciężarnej w kolejce… do kasy pierwszeństwa.

PEŁNY RAPORT Z BADANIA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY JAKOSCOBSLUGI.PL.

Obsługa klienta internetowego
wydaje się prostym zadaniem.
Wystarczy unikać wpadki
z szybkością realizacji usługi i nasze
grono zadowolonych klientów
powiększa się o kolejną osobę. Takie
proste? Niestety, jak przekonuje
Loukas Notopoulos, jest dokładnie
odwrotnie. Przez ograniczony
kontakt komunikacja z kupującym
musi być w biznesie online
traktowana priorytetowo.

Tony Hsieh, szef sklepu obuwniczego Za-
ppos.com, po jednej z konferencji wraz ze znajo-

mymi wracał do pokoju hotelowego. Był środek
nocy i mieli wielką ochotę na zjedzenie pizzy. Nie-
stety, kuchnia w hotelu była już zamknięta. Hsieh
zaproponował, że w takim razie mogą zadzwonić
do całodobowej obsługi klienta Zappos i tam za-
mówić pizzę. W końcu fundamentem firmy jest
najwyższa jakość obsługi klienta. Każdy problem
musi być rozwiązany w trakcie rozmowy, nieza-
leżnie, czego dotyczyłby telefon. Chociaż to miał
być tylko żart, już po chwili rozmawiali z przed-
stawicielem e-sklepu. Osoba w biurze Zapposa po-
prosiła o chwilę i zawiesiła rozmowę. Po paru mi-
nutach wróciła z listą pięciu czynnych pizzerii
w okolicy. Kilka lat po tym wydarzeniu Zappos
został kupiony za rekordową kwotę 1,2 mld dola-
rów przez Amazon. Nie byłoby to możliwe bez po-
stawienia na obsługę klienta, która nie jest pustym
frazesem.

Prezes Vivusa historię Zapposa poznał, gdy je-
go departament obsługi klienta liczył kilka osób,
teraz jest to kilkudziesięciu konsultantów. Dziś
ocenia, że zachowanie standardu obsługi przy tak
szybkim rozwoju było największym wyzwaniem.

– Na rynku pożyczkowym mamy wiele firm ofe-
rujących bardzo podobny produkt. Klient zostanie
z nami na długo, tylko jeżeli będzie czuł, że jest
naprawdę dobrze obsługiwany – mówi Notopou-
los. – Branża finansów online jest szczególnie wraż-
liwa na rekomendacje. Kiedyś mówiło się, że śred-
nio jeden niezadowolony klient przekazuje infor-
mację dziewięciu osobom. Powiedziałbym,
że w internecie jest to raczej dziewięćdziesiąt osób.
Nawet jeżeli swoje wrażenia ktoś opisze tylko na
Facebooku, przeczytają to dziesiątki znajomych
– dodaje.

Konsultanci Vivusa, tak jak w Zappos, wie-
dzą, że przede wszystkim mają pomóc klien-
towi. Rozmawiają więc nie tylko na tematy
związane z pożyczką. – Dzwoniła do nas oso-
ba z pytaniem o kurs hrywny ukraińskiej. Od-
powiadamy też na pytania o lokalizację banko-
matów, jak dojechać np. z Dworca Centralne-
go na lotnisko – mówi Notopoulos. – Pizzy jesz-
cze nie zamawialiśmy, ale jeżeli ktoś zadzwo-
ni z takim pytaniem, to podejdziemy do spra-
wy poważnie.

WYMYŚL PYTANIE DO VIVUSA

LOUKAS NOTOPOULOS:
Finanse online są szczególnie
wrażliwe na rekomendacje

Polski Program Jakość Obsługi
objął patronat społeczny nad kampanią

„Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży”.
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Od lat Shell postrzega Polskę
jako rynek o rosnącej gospodarce
i dużym potencjale wzrostu.
Naszą ambicją w kraju jest
wzrost w każdym segmencie,
utrzymanie pozycji silnej
zagranicznej firmy paliwowej
pod względem udziału w rynku,
preferencji marki, jakości paliwa
i obsługi klienta.

Rozwijamy segment
downstream

Rozwój obszaru rozpoczęliśmy już pod koniec
2012 r., podpisując umowę nabycia sieci Neste Oil
Corporation obejmującą 105 miejsc handlowych
w całej Polsce.

Aktualnie nasza sieć liczy w Polsce 374 stacje
już działające pod marką Shell, w tym 310 stacji
własnych i 64 partnerskie. W lipcu 2013 r. w no-
wych barwach ruszyły dwie warszawskie stacje: na
Trasie Toruńskiej – obok stacji metra Marymont,
i w Alejach Jerozolimskich – w sąsiedztwie Cen-
trum Handlowego „Reduta”. W kolejnych miesią-
cach dołączyły do nich kolejne lokalizacje na tere-
nie całej Polski. Proces rebrandingu potrwa do koń-
ca 2014 r. Czas trwania związany jest z analizami
segmentacji przeprowadzanymi dla każdej ze sta-
cji zgodnie z oczekiwaniami klientów – dotyczący-
mi spodziewanej przez nich oferty. Zmiany obej-
mują również budowę nowych sklepów, przebudo-
wę instalacji, dostosowanie technologii do standar-
dów Shell oraz zmianę elementów wizualnych. War-
to podkreślić, że projekt integracji ma też niebaga-
telne znaczenie społeczne. Zostanie stworzonych
około 1000 nowych miejsc pracy, a na każdej no-
wej stacji zatrudnienie znajdzie kilkunastu pracow-
ników.

Klientom oferujemy nie tylko doskonałej jako-
ści paliwa jak: Shell: Shell V-Power Nitro+, Shell
V Power Nitro+ Diesel, Shell FuelSave 95, Shell
FuelSave Diesel. W ofercie znajdują się również
środki smarne do samochodów osobowych – ole-
je Shell Helix, ciężarowych – oleje Shell Rimula,
motocykli – oleje Shell Advance, maszyn i urzą-
dzeń – oleje Shell Tellus, Shell Omala i Shell Co-

rena. Najnowocześniejsze rozwiązania technolo-
giczne powstają w trzech głównych centrach ba-
dawczo-rozwojowych. Shell posiada na świecie
50 blendowni olejów i 17 zakładów produkujących
smary.

Na stacjach znajduje się również wszystko, cze-
go potrzebuje kierowca w drodze. Stąd nasza propo-
zycja sklepów ze specjalnie stworzoną ofertą dla po-
szczególnych lokalizacji: pełnoformatowe; ale tak-
że mniejsze – „walk-in”, do których będzie można
wejść; oraz „walk-to”, gdzie klient będzie obsługi-
wany przy okienku kasowym, bez możliwości wej-
ścia do środka.

Chcąc zachęcić do korzystania z powstałych
placówek, w początkowym okresie ich funkcjo-
nowania tankujący paliwa Shell w określonych
godzinach mogą liczyć na niespodziankę. Obo-
wiązywać będą tzw. Happy Hours, w trakcie któ-
rych klienci mogą wygrać w konkursie bony na
kolejne darmowe tankowania. Przygotowaliśmy
także specjalną ofertę powitalną dla klientów przy-
stępujących do programu Shell ClubSmart. Kolej-
ną ciekawą propozycją jest promocja „Odbierz
paragon i tankuj z rabatem”. Oferta skierowana
jest do klientów tankujących na stacjach Neste
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przebu-
dowy stacji.

W zeszłym roku, równie znaczącym wydarze-
niem była decyzja Polskiego Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego na udzielanie licencji dla dostaw paliwa
lotniczego Shell w portach w Warszawie, Krako-
wie i Katowicach. Umowy podpisane z początkiem
roku pozwoliły nam korzystać z pełnej oferty usług,
zarówno w zakresie przechowywania paliwa lotni-
czego, jak i usług tankowania statków powietrz-
nych.

Cowięcej,wsierpniuShellEnergyEurope (SEE),
europejski oddział Royal Dutch Shell zajmujący się
marketingiem i sprzedażą gazu ziemnego, otrzymał
koncesję na obrót i import gazu ziemnego do Polski
od regulatora rynku energetycznego. Tym samym
otworzyła się przed nami możliwość dostarczania
innowacyjnych rozwiązań energetycznych dużym
klientom z sektora przemysłu i energetyki.

Inwestujemy
w ofertę paliw

W ofercie produktowej tegoroczne działania
skierowane były w dużej mierze do klienta z sekto-
ra premium. Rozszerzenie oferty o paliwa Shell
V-Power Nitro+ było dla nas ogromnym sukcesem,
który znacząco wpłynął na dynamikę sprzedaży pa-
liw Shell. Wprowadzone w maju paliwa Shell
V-Power Nitro+ i V-Power Nitro+ Diesel stanowią
naszą najnowszą generację paliw premium i są efek-
tem ponad stu lat doświadczenia w zakresie opra-
cowywania innowacyjnych rozwiązań. Na całym
świecie nad rozwojem technologii Shell pracuje
około 120 naukowców i specjalistów. Mogli się
o tym przekonać nasi klienci oraz partnerzy bizne-
sowi uczestnicząc w wyjątkowym wydarzeniu, ja-
kim był Shell V-Power Nitro+ Show. Event moto-
ryzacyjny zorganizowany na szeroką skalę na uli-
cach Warszawy przyciągnął tłumy. Dzięki obecno-
ści naukowców z naszych laboratoriów oraz gwia-
zdy – Felipe Massy, ze strony naszego partnera tech-
nologicznego Ferrari – wydarzenie było dumną pre-
zentacją bogatego dziedzictwa Shell w zakresie spor-
tu motorowego.

Również w tym roku kolejny raz przekonaliśmy
się, że dobrze opracowane akcje marketingowo
– PR’owe dają wymierne efekty. Ciesząca się wyjąt-
kową popularnością promocja „Zbierz unikalną ko-
lekcję LEGO” i towarzyszący jej ogólnopolski cykl
imprez były dużym sukcesem. Polska była jednym
z pierwszych krajów na świecie, gdzie wprowadzo-
ne zostały limitowane kolekcjonerskie modele sa-
mochodów Ferrari do zbudowania z klocków Lego.
Unikatowe figurki dostępne były na stacjach w wa-
kacje. Kampania ta idealnie ukazała wspólną pasję
do działania i tworzenia nowinek technologicznych
właściwą dla Shell i Ferrari, wykorzystując jedno-
cześnie rozrywkowy i rozwijający wyobraźnię cha-
rakter produktów firmy LEGO.

Rozwijamy sprzedaż
pozapaliwową

W zeszłym roku wykonaliśmy ogromną pracę,
by jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę poza-
paliwową. Już na 116 stacjach w całej Polsce poja-
wił się koncept gastronomiczny Deli2Go – marki,
która doskonale funkcjonuje za granicą. Deli2Go
skierowany jest do osób poszukujących produktów
świeżych i jakościowych, dostarczanych na bieżą-
co. Inspirację dań serwowanych na naszych stacjach
stanowią tradycyjne przepisy na potrawy odpowia-
dające lokalnym preferencjom oraz najlepsze po-
trawy kuchni międzynarodowej. Cieszy nas rów-
nież współpraca z CHI Polska, operatorem marki
coffeeheaven i sukces wspólnie realizowanego pro-
jektu. Ekspresy coffeeheaven zainstalowaliśmy już
na blisko 120 stacjach Shell, dzięki czemu kierow-
cy mogą napić się kawy o jakości dostępnej dotych-
czas jedynie w kawiarniach. Na pozostałych sta-
cjach oferujemy odnowiony koncept kawowy z Ka-
wą Selecta, a na MOP przy autostradzie A4 przy
stacji Wirek rozpoczęliśmy współpracę z Burger
King.

Zdajemy sobie sprawę, że na wybór stacji wpły-
wa bardzo wiele czynników. Dlatego też, nieustan-
nie poszukujemy rozwiązań podnoszących standard
naszej obsługi. Regularnie korzystamy z badań tzw.
tajemniczego klienta weryfikującego jakość obsłu-
gi klienta na losowo wybranych stacjach w całej Pol-
sce.Od latorganizujemyrównież tzw.CustomerDay,
w trakcie którego każdy z pracowników biura Shell
w Warszawie i Krakowie pracuje na stacji i obsługu-
je klientów. Dzięki temu mamy możliwość lepiej
zrozumieć biznes, wysłuchać uwag klienta i na pod-
stawie własnych doświadczeń zaproponować zmia-
ny.

Wspieramy flotę
pojazdów ciężarowych

W drugiej połowie roku rynek sprzyjał firmom
transportowym i dało się odczuć zwiększone zapo-
trzebowanie na usługi transportowe wśród naszych
klientów i partnerów. Jako największy dostawca kart
paliwowych wśród koncernów naftowych w Euro-
pie, oferujemy obszerną, zintegrowaną i innowacyj-
ną ofertę w ponad 33 krajach. W zeszłym roku na-
sze inwestycje skupiły się głównie na otwarciu do-
datkowych stacji transportowych, m.in. w Jaworz-
nie czy przy A18 w Iłowej przed przejściem granicz-
nym z Niemcami w Olszynie. Szczególnie ucieszy-
my się z długo wyczekiwanego otwarcia stacji
w Świecku.

W ramach systemu telematycznego Shell Fuel-
Save Partner, wprowadziliśmy na rynek zaawanso-
wany czujnik paliwa działający w oparciu o techno-

logię ultradźwiękową, a wcześniej ekran pokładowy
dla klientów systemu, umożliwiający bezpośrednią
komunikację między menedżerami zarządzającymi
flotą transportudrogowegoa kierowcami. Dzięki nie-
ustannym inwestycjom, nasz kluczowy produkt, sy-
stem Shell FuelSave Partner, wspiera w zarządzaniu
zużyciem paliwa kierowców już w ponad 13 krajach
Europy, w tym w Polsce.

Dbamy zarówno o biznes,
jak i ludzi

Jeśli chodzi o obecność Shell w Polsce, nie spo-
sóbniewspomniećonaszejnajwiększejdumie–Cen-
trum Usług Wspólnych w Zabierzowie k. Krakowa,
które jest jednym z największych centrów usług dla
biznesu działających w Polsce i zarazem jednostką,
która wyróżnia się w kraju pod względem zaawan-
sowania obsługiwanych zadań i kompetencji pracow-
ników.

W okresie ostatnich kilku lat Royal Dutch Shell
zbudowała globalną sieć centrów usług wspólnych
skupiających swoje działania wokół obszarów Fi-
nance Operations, Customer Service, Supply & Di-
stribution oraz HR Services w celu zapewnienia naj-
wyższego poziomu usług dla spółek Shell oraz na-
szych klientów na całym świecie. Krakowskie Cen-
trum działa od 2006 roku i zatrudnia już ponad 1500
pracowników będących częścią organizacji Royal
Dutch Shell. SBSC Kraków zdecydowanie wyróż-
nia się na rynku spośród lokalnych pracodawców
i jak mówią nasi pracownicy: „oferuje realne i kon-
kretne możliwości rozwoju i zróżnicowaną ścież-
kę kariery”.

Widząc, że obecne konkurencyjne środowisko
biznesowe wymaga szybkiego przekazywania wie-
dzy i rozwiązań, stworzyliśmy Internetowy Portal
Szkoleniowy ShellPort, którego głównym zada-
niem jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do co-
dziennej Obsługi Klienta na wysokim poziomie.
Shell Port jest zaprojektowany, aby wszyscy pra-
cownicy stacji mieli dostęp do szkoleń podnoszą-
cych ich kompetencje w obszarach kluczowych dla
biznesu, m.in. obsłudze klienta, bezpieczeństwie
stacji, znajomości produktów oraz aktywnej sprze-
daży.

Doskonałym potwierdzeniem opinii naszych pra-
cowników, jak i oferty do nich kierowanej, jest tytuł
jednego z Najlepszych Pracodawców w Polsce w ka-
tegorii „Przedsiębiorstwa małe i średnie”, jaki zdo-
byliśmy z końcem 2013 r. W kraju, gdzie zatrudnia-
my ponad 1900 osób mamy świadomość, że to właś-
nie nasi pracownicy odgrywają decydującą rolę w re-
alizacji kluczowych przedsięwzięć. Staramy się two-
rzyć im jak najlepsze środowisko pracy i jesteśmy
dumni, że nasze osiągnięcia w zarządzaniu talentem
zostały docenione.

POLSKA
TO KLUCZOWY RYNEK DLA SHELL

PAWEŁ ODRZYWOŁEK
Dyrektor Działu Stacji Paliw,

Shell Polska

Felipe Massa promował w Warszawie paliwa nowej generacji – Shell V- Power Nitro+
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Japońskie przysłowie mówi – nieoszlifowany diament nie świeci. Podobnie jest z jakością obsługi i lojalnością klientów. Relacje firm,
które właściwie szlifują te obszary, nabierają blasku i odpowiedniej wartości. Właśnie w tym Grupa VSC pomaga największym polskim

i światowym markom, a jej wyniki potwierdzają, że robi to skutecznie. Właśnie po raz kolejny została Diamentem Forbesa.

Jak połączyć jakość obsługi z lojalnością klientów?

Dlaczego postanowiliście łączyć działania
związane z jakością obsługi i lojalnością?

Od 16 lat nasza firma dynamicznie wzrasta. Roz-
winęliśmy mocne gałęzie usług związanych z lojal-
nością i badaniami jakości obsługi. Przełomowym

krokiem było utworzenie Grupy VSC, łączącej do-
świadczenia i wykorzystującej efekt synergii. Z my-
śląonaszychKlientachpołączyliśmysiłę trzechuzna-
nych marek: SecretClient®, Programylojalnoscio-
we.pl oraz Polski Program Jakość Obsługi. Dziś naj-
większą siłą Grupy VSC jest synergia usług w ramach
komplementarnej oferty.

Jakie korzyści wynikają z synergii usług?
Synergia zapewnia naszym Klientom szereg war-

tości dodanych, np. możliwość łączenia badań typu
Tajemniczy Klient z analizą opinii prawdziwych kon-
sumentów. Firmy, dla których pracujemy, zyskują
dzięki temu spojrzenie z dwóch stron, dostęp do
ogromnej próby badawczej oraz benchmarking kon-
kurencji, dzięki platformie jakoscobslugi.pl, bada-
jącej konsumentów 42 tys. firm z 200 branż.

Łączenie badań daje firmom oczywiste
wzmocnienie, ale jak ma się do tego lojalność?

Lojalność buduje się nie tylko za pomocą kart
i nagród. Na decyzje zakupowe i przywiązanie do
marki w ogromnym stopniu wpływa jakość obsługi.
Dbając o właściwe postawy sprzedawców i satysfak-
cję konsumentów, zwiększamy skuteczność prowa-
dzonych programów lojalnościowych.

Czy podobny efekt synergii występuje także
z drugiej strony, tj. czy lojalność pomaga
w obszarze obsługi?

Tak,korzyści sądwukierunkowe.Naprzykładpo-
magamywykorzystywaćaudytySecretClient®wsy-
stemachwynagrodzeń iprogramachmotywacyjnych.
Dążymy do tego aby motywacja personelu przekła-
dała się na odpowiednie standardy obsługi i aktywną
sprzedaż. Prowadzimy także programy partnerskie
w kanałach dystrybucji, których celem jest pozyska-
nie rekomendacji sprzedawców i ambasadorów mar-
ki.Obsługujemyakcje„CennyKlient”–sprzedawcy,
którzy podczas wizyt Tajemniczych Klientów w od-
powiedni sposóbporadząsobiezzainscenizowanąsy-
tuacją, otrzymują premie, pozycję w rankingach itp.

W jaki sposób przekłada się to na wyniki
Waszych Klientów?

Efektem skuteczności Grupy VSC jest to, że nasi
Klienciniemuszą traktowaćbadańjakościobsługiani
programów lojalnościowych w kategoriach kosztów,
lecz jako inwestycję z szybkim zwrotem. Pomagamy
naszym Klientom osiągać wymierne zyski. Zazna-
czam,żepracujemydlanajwiększychpolskich i świa-
towychmarek,dlaktórychkilkaczykilkadziesiątproc.
wzrostu przekłada się na bardzo konkretne wyniki.

Brzmi to ciekawie, jak to wygląda w praktyce?
Podam przykład z branży obuwniczej, w której

zyski z badań są 60 razy większe niż koszt audytów.
O tyle więcej dzięki optymalizacji obsługi i aktywi-
zacji sprzedawców udało się pozyskać nowych kon-
sumentów i sprzedać więcej par butów.

Co sprawiło, że kolejny rok z rzędu Państwa
firma została Diamentem Forbesa?

Dla większości Klientów pracujemy od wielu lat
właśnie dlatego, że pomagamy im osiągać wymierne
wyniki ekonomiczne. Dzięki temu znajdujemy uzna-
nietakżewoczachekspertów.W2014rokuporaztrze-
ci zostaliśmy Diamentem w rankingu prowadzonym
przez „Forbesa”. Weszliśmy także do czołówki „Naj-
bardziej Innowacyjnych Firm w Polsce” – w rankingu
„Rzeczpospolitej” oraz jesteśmy w elitarnym gronie
Gazel Biznesu. Najbardziej jednak cenimy sukcesy,
które każdego dnia osiągamy dla naszych Klientów.

Dziękuję za rozmowę.

JUSTYNA ZAJĄC - SecretClient®

DAGMARA DROZD
Programylojalnosciowe.pl

Obsługa oczami Tajemniczego Klienta

Specjalizacja–badanieobsługiprzypominapro-
filaktyczne badania lekarskie. Manacelumonitoring
„stanu zdrowia” sieci sprzedaży bądź obsługi i znaj-
dowanie antidotum na anomalie i zagrożenia. Dlate-

go podobnie jak w przypadku lekarza, najlepiej zau-
fać tuścisłej specjalizacji.Wbadaniachmysteryshop-
ping takim specjalistą od 16 lat jest SecretClient®.

Zasięg–sieć65000TajemniczychKlientówz6000
miejscowości zapewnia Klientom Grupy VSC najwię-
kszyzasięgwPolsce,dotarciedomniejszychlokalizacji
orazzmniejszeniekosztówdojazdów.Umożliwiatakże
szybsząrealizacjębadańorazto,oczymniektórzyzapo-
minają, czyli odpowiednią rotację audytorów po to, że-
byniebyli rozpoznawaniwbadanychplacówkach.

Kompleksowość–SecretClient®tozespółeksper-
tówzdziedzinybadań,psychologii isocjologii.Zapew-
nia doradztwo oraz autorski system raportowy dający
dostęp online do wyników oraz zdjęć i nagrań. Dzięki
temu firmy, dla których pracujemy, otrzymują właści-
wą szybkość reakcji i całościowe podejście do projek-

tów.DodatkowowspółpracazPolskimProgramemJa-
kość Obsługi umożliwia naszym Klientom pogłębia-
niewynikówbadańpoprzezanalizyNPS,telefoniczne
badaniasatysfakcji,ankietyinternetoweorazaplikację
Premia360nasmartfony,któraanalizujeopiniekonsu-
mentów bezpośrednio w punktach sprzedaży.

Korzyści–wefekcieKlienciSecretClient®zysku-
jąszersząwiedzęniżwprzypadkuzwykłychbadańmy-
steryshoppingoraztrafniejszewnioski,któremogąszyb-
ciejwprowadzaćwżycie.Korzystająnatymtakżekon-
sumenci, otrzymując lepszą jakość obsługi. W zamian
rewanżują się firmom wzrostem zakupów, lojalnością,
a także przyznając im Gwiazdy Jakości Obsługi.

polska@secretclient.com
tel. 071 799 89 59 wew. 22, 26, 31, 37

Czy program lojalnościowy zarabia na siebie?
Na przestrzeni 16 lat specjalizacji
opracowaliśmy narzędzia
i algorytmy do optymalizacji
siły programów lojalnościowych
i konstruujemy je w taki sposób,
aby same na siebie zarabiały.

Punktyzwrotu –programlojalnościowy,wprze-
ciwieństwie do kampanii w mediach i innych dzia-
łań reklamowych, pozwala na precyzyjny pomiar
efektów z dokładnością do pojedynczego klienta.
Dzięki temu wyliczamy punkty zwrotu i przekracza-
my je. Za to cenią nas firmy, dla których pracujemy.
Jest wśród nich szereg znanych marek z wielu branż.

Efekt skali – zajmujemy się kompleksową obsłu-
gąprogramówkonsumenckich,handlowychipracow-
niczych.Posiadamydedykowanysysteminformatycz-
ny oraz własne centrum logistyki nagród, świadczące
usługi także na rzecz agencji reklamowych i firm, któ-
resamodzielnieprowadząswojeprogramy.Przyzaku-
pienagródkorzystająonezefektuskali,wynikającego
z 300 zrealizowanych przez nas programów motywa-
cyjnych i lojalnościowych. W ten sposób pomogliśmy
naszym Klientom zaoszczędzić przeszło 30 mln zł.

Wartości dodane – budowa lojalności wyłącz-
nie w oparciu o karty, punkty, rabaty i nagrody już
nie wystarcza. W obecnych czasach, prowadząc pro-
gram lojalnościowy, należy wziąć pod uwagę trzy
obszary marketingu relacji: motywację, satysfakcję
i jakość obsługi. Właśnie w taki sposób działamy
w ramach Grupy VSC, wykorzystując synergię z Sec-
retClient® oraz jakoscobslugi.pl. Wsparcie anali-

tyczne stanowi ważną wartość dodaną dla naszych
Klientów, ponieważ przekłada się na przyjaźniejsze
zasady i regulaminy, większą siłę motywacyjną oraz
dobrze dobrane nagrody. Proponujemy liczne dzia-
łania aktywizujące, pomagające utrzymać wysoki
poziom zainteresowania uczestników programu.

Skuteczność – zachęcam do kontaktu z nami fir-
my zainteresowane wdrożeniem skutecznego pro-
gramu lojalnościowego, konkursu lub usprawnie-
niem już działającej akcji. Pomożemy w osiągnię-
ciu spodziewanego punktu zwrotu i sprawimy, że ak-
cja sama na siebie zarobi. To właśnie dzięki wyni-
kom, jakie osiągnęliśmy dla naszych Klientów,
po raz kolejny zostaliśmy Diamentem Forbesa.

kontakt@programylojalnosciowe.pl
tel. 071 799 89 59 wew. 30, 32, 39, 46.

MIROSŁAW BARTOŃ
Założyciel i prezes Zarządu VSC

Badania Polskiego Programu Jakość
Obsługi wskazują, że aż 6 na 10 Polaków
rezygnuje z zakupu przez złą obsługę.
Szacuje się, że zadowolony konsument
rekomenduje firmę 3 osobom,
a niezadowolony zniechęci 11.
Audyty typu Tajemniczy Klient mogą
przekładać się na wzrost sprzedaży
a sukces zależy od wyboru właściwej
agencji badawczej. Czym się kierować?


