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GWIAZDY
JAKOŚCI OBSŁUGI 2015
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KONSUMENTA
RAPORT: JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE
15 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Konsumenta, który
został ustanowiony dla upamiętnienia pierwszej debaty nad prawami
konsumentów. John Fitzgerald Kennedy wypowiedział wtedy
znamienne słowa:
„Konsumenci to my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna.
Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której opinie są rzadko brane
pod uwagę”.
Misją Polskiego Programu Jakości Obsługi
jest uczynić głos konsumencki słyszalnym i ważnym. Z tego powodu, z okazji Międzynarodowego Dnia Konsumenta, prezentujemy coroczny raport, oparty na doświadczeniach klientów,
zebranych z całej Polski podczas codziennych zakupów i kontaktów z firmami.
Polski Program Jakości Obsługi już po raz ósmy
podsumował opinie, które zostały zgłoszone przez
użytkowników portalu jakoscobslugi.pl i za pomocą aplikacji Premia360 na telefony komórkowe. Raport odpowiada na pytanie, które z firm były najprzyjaźniejsze w 2014 roku i są rekomendowane przez
klientów na 2015. Najlepszych nagrodzono Gwiazdą Jakości Obsługi. To prestiżowe godło wskazuje
konsumentom, że odznaczone nią firmy stosują najwyższe standardy obsługi i zasługują na zaufanie.
Polski Program Jakości Obsługi gromadzi opinie klientów, którzy pragną podzielić się swoją wie-

dzą o funkcjonowaniu obsługi we wszelkich placówkach w całej Polsce. Każdy z nas może wejść w skład
kapituły godła i decydować o przyznaniu Gwiazd
w poszczególnych branżach.
To nie firmy decydują o udziale w Programie,
lecz ich konsumenci, zgłaszając obserwacje. W swoich opiniach chwalą, krytykują, a co najważniejsze
– podpowiadają firmom własne oczekiwania i potrzeby. W rezultacie zyskujemy na tym wszyscy, ponieważ firmy się doskonalą i coraz lepiej obsługują
nas – klientów.
Z wiedzy zgromadzonej na portalu możesz skorzystać w każdej chwili. Sprawdź, gdzie w Twojej
okolicy możesz zetknąć się z życzliwą obsługą, a które miejsca omijać. Dowiesz się tego z portalu jakoscobslugi.pl. Dlatego warto dzielić się spostrzeżeniami: doceniać placówki, w których klient jest najważniejszy, i ostrzegać przed miejscami, gdzie czujemy się jak intruzi.

Wśród Gwiazd Jakości Obsługi 2015 znalazły się m.in. marki (kolejność alfabetyczna):
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JAKOŚĆ OBSŁUGI W POLSCE
Jak wybrać najlepszą firmę?
Gdzie obsługa będzie miła, a ceny przystępne?
Co decyduje o tym, gdzie oraz za ile kupimy
i czy ponownie skorzystamy z oferty?
Nikt nie dostarczy nam lepszej odpowiedzi na te pytania
niż klienci, którzy mieli już kontakt z daną firmą i mogą
podzielić się swoim doświadczeniem.
Jakość Obsługi pnie się w górę
Wyniki VIII edycji Polskiego Programu Jakość
Obsługi wskazują, że z jakością obsługi jest coraz lepiej i wskaźnik zadowolenia klientów w Polsce (PCSI)
z roku na rok rośnie. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy wpadać w hurraoptymizm, ponieważ wiele jest jeszcze do poprawienia. W 2014 r. trzy czwarte badanych było zadowolonych z tego, z jakimi standardami spotkało się w miejscach obsługi, lecz niemal co czwarty odchodził z punktu obsługi nieusatysfakcjonowany. W Polskim Programie Jakość Obsługi każda opinia ma znaczenie, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. Z doświadczeń klientów korzystają zarówno inni konsumenci,
jak i firmy, poprawiając swoje standardy obsługi.
Przekłada się to na ogólny wskaźnik jakości obsługi, który wynosi ponad 76% i jest o prawie 16 punktów procentowych wyższy niż w 2012 roku.

Najlepiej w opolskim,
najgorzej w łódzkim
Na mapie zadowolenia klientów w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem zaobserwować można
znaczące zmiany. Wciąż najbardziej zadowoleni z jakości obsługi są mieszkańcy województwa opolskiego. Słabo wypadające w poprzednich latach województwa wschodniej Polski w 2014 r. istotnie zwiększyły swoje wskaźniki. Średnio o 9 punktów procentowych zwiększyło się zadowolenie klientów
w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim
i lubelskim. W porównaniu do całego kraju najsłabiej radzą sobie województwa centralnej Polski.
Wskaźnik jakości obsługi w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz mazowieckim oscyluje wokół 74%.

Lublin ostro w górę,
Łódź mocno w dół
Poprawę zadowolenia klientów w województwie
lubelskim zaobserwować można również w jego stolicy. Dotychczas słabo radzący sobie Lublin wskoczył do pierwszej trójki rankingu najprzyjaźniejszych
dla klienta miast. Obok Lublina niezmiennie najlepszymi miastami są Kraków i Szczecin. Stolica województwa zachodniopomorskiego przekroczyła granicę 80% zadowolenia z obsługi. Powyżej średniego wskaźnika jakości obsługi dla całej Polski znalazły się jeszcze Wrocław i Katowice. Najgorzej w rankingu największych miast VIII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi poradziła sobie Łódź, która
nie przekroczyła wartości 74 punktów procentowych.

Ludzkie oblicze obsługi
wciąż najważniejsze
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Kurierzy ponownie w dół
W rankingu branż w stosunku do poprzedniego
roku najwięcej straciła branża pocztowa i kurierska.
Coraz więcej kupujemy przez internet, korzystając
przy tym z usług poczty i kurierów, dlatego też wymagania w stosunku do firm z tej branży są wysokie.
Niestety, firmy specjalizujące się w tego typu usługach słabo radzą sobie z jakością obsługi swoich klientów. Wskaźnik branży oscyluje w granicach 69% i jest
o niemal 8% niższy od ogólnopolskiego wskaźnika
jakości obsługi.

Przyjemności zawsze wysoko
Od kilku lat w badaniu Polskiego Programu Jakość Obsługi zaobserwować można tendencję do wysokiej oceny jakości obsługi w branżach związanych
z rozrywką i przyjemnościami. Najwyższy wskaźnik w rankingu wypracowały firmy z branży urody
i perfumerii. W opinii konsumentów dobrze obsłużeni zostaniemy również w placówkach z branży turystycznej oraz związanej z rozrywką i hobby. Warto zauważyć, że plasująca się zwykle w środku stawki branża edukacyjna w 2014 roku zanotowała wzrost
wskaźnika zadowolenia klientów o 10 punktów procentowych.

Lepiej w urzędach
Pomimo powszechnie panującego narzekania na
biurokrację w polskich urzędach, jakość obsługi
w tych miejscach znacząco się podniosła. Instytucje
i urzędy państwowe wprawdzie nie przekraczają średniego wskaźnika zadowolenia klientów/petentów,
ale z roku na rok ich wskaźnik jest wyższy. W stosunku do roku poprzedniego wzrósł o prawie 5 punktów procentowych.

Polski Program Jakość Obsługi
zbiera opinie konsumentów przez 365
dni za pośrednictwem portalu jakoscobslugi.pl oraz aplikacji mobilnej
Premia360. Program corocznie podsumowuje oddawane głosy, przyznając najprzyjaźniejszym firmom Gwia-

Podnoszący się poziom zadowolenia klientów zaobserwować można również w pięciu obszarach jakości obsługi, które są oceniane podczas zgłaszania
opinii na portalu jakoscobslugi.pl. Podobnie jak w latach poprzednich, najlepiej przez klientów oceniany jest wygląd miejsca obsługi. Jest to spowodowane tym, że firmom najłatwiej wdrożyć zmiany w tym
aspekcie. Niemniej jednak kluczowy czynnik to ludzie. W opiniach klientów czekamy zbyt długo na
obsługę, personel nie reaguje na wydłużające się kolejki oraz nie rozwiązuje spontanicznie pojawiających się problemów klientów w miejscach obsługi.
Konsumenci w wielu przypadkach narzekają również na zachowanie personelu, jego obojętność i nieuprzejmość. Natomiast jeśli klienci odczuwają sympatię i widzą uśmiech, wówczas oceniają ten aspekt
wysoko. Jak wynika z badania, narzekanie na cenę
Dodatek przygotowany przez Polski Program Jakość Obsługi

nie jest już naszą narodową przywarą. Zawartość oferty i kalkulacja cenowa w stosunku do innych aspektów jakości obsługi jest oceniana pozytywnie. Dodatkowo konsumenci chwalą wiedzę i kompetencje
personelu.

zdy Jakości Obsługi. Tegoroczna edycja trwała od 1.12 2013 do 30.11 2014,
w tym czasie zebraliśmy 145 806 opinii
z całej Polski.
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Klient oczekuje więcej
Dojrzewanie polskiego rynku, a wraz z nim rosnąca konkurencja wewnętrzna, wymagają od przedsiębiorców ciągłego poszukiwania
rozwiązań budujących lojalność i przyciągających nowych klientów. Dobrym przykładem może być tu branża paliwowa,
w której przy zbliżonym poziomie cen dostosowanie oferty do zmieniających się preferencji klienta jest kluczem do rynkowego sukcesu.
Polscy konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i świadomi swoich potrzeb, w decyzjach
zakupowych często kierując się nie tylko ceną, ale
też jej stosunkiem do jakości oraz usług dodatkowych. W przypadku stacji benzynowych oznacza
to, że oprócz ceny paliwa biorą pod uwagę m.in.
możliwość zrobienia zakupów czy zjedzenia smacznego, ciepłego posiłku.
Oczekiwania klientów wobec stacji jako miejsca
przeznaczonego wyłącznie do tankowania samochodu przeszły już do historii. Wyniki badań przepro-

wych, nieobecnych dotychczas na stacjach benzynowych, usług. I tak od 2013 roku w ramach programu
„Stacja z Paczką” nasi klienci mogą nie tylko odbierać, ale i nadawać przesyłki 24 h na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Obecnie usługa dostępna jest w blisko
900 obiektach zlokalizowanych w całej Polsce, a ich
liczba stale rośnie.

Największym kapitałem są ludzie
Jednak nawet najlepsza oferta pozapaliwowa nie
sprawi, że klient chętnie będzie wracał na stację, jeśli nie będzie czuł się na niej komfortowo. Ze zrealizowanych badań wynika, że lojalność klientów stacji ORLEN w głównej mierze budują bezpośrednie
doświadczenia związane z obsługą Klienta oraz wizerunek stacji. Dlatego priorytetem Koncernu od lat
pozostaje przygotowanie pracowników do stosowania najwyższych standardów obsług klienta. Już od
2004 roku działa „Akademia Orłów”, której zadaniem jest szkolenie wszystkich pracowników sieci

ło przeszkolonych ponad 1500 instruktorów na stacjach. Dodatkowo, aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klientów stacji, Koncern ma w planach wdrożenie projektu „Back to the Basic” skierowanego do
pracowników różnych szczebli. Uczestnicy programu będą mieli okazję jeden dzień w roku przepracować na stacji i co najcenniejsze, zdobyć doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. To
przecież często właśnie osoba, którą spotykamy na
stacji – sprzedawca – sprawia, że wyrabiamy sobie
zdanie o danej marce. Dlatego PKN ORLEN od lat
inwestuje w kapitał ludzki, a podnoszenie standar-

wadzonych na zlecenie PKN ORLEN w 2014 roku
pokazują, że obecnie oprócz paliwa dobrej jakości
88 proc. konsumentów oczekuje na stacjach miłej
i pomocnej obsługi, a 70 proc. szerokiej oferty usług
dodatkowych. Wynika z tego jasno, że atrakcyjny
asortyment sklepów przystacyjnych i najwyższy standard obsługi stały się koniecznością, która może zaważyć na losie firmy.

O krok przed konkurencją
Wypracowaną przez lata przewagą konkurencyjną PKN ORLEN w segmencie detalicznym pozostaje wielomilionowa baza lojalnych klientów. I to właśnie zorientowanie na klienta jest jednym z trzech kluczowych filarów, na których oparta jest strategia rozwoju sprzedaży detalicznej Koncernu. Pozostałe to
unowocześnianie sieci stacji paliw oraz dalsza budowa silnej marki. Bardzo istotnym kierunkiem rozwoju pozostaje również ciągłe rozbudowywanie oferty
pozapaliwowej dostępnej na stacjach, która od lat
zwiększa swój udział w przychodach całego segmentu. Dobrym przykładem tego kierunku mogą być
choćby niezwykle popularne marki Stop Cafe i Stop
Cafe Bistro, należące do Koncernu. Już w 2008 roku firma zdecydowała o poszerzeniu oferty o punkty
gastronomiczne działające przy stacjach ORLEN.
Pomysł został entuzjastycznie przyjęty przez konsumentów, czego dowodem jest stale rosnąca sieć Stop
Cafe. Od początku 2009 roku sieć obiektów gastronomicznych na stacjach wzrosła trzykrotnie i składa
się obecnie z 1253 punktów. Między innymi to właśnie sukces tego konceptu sprawił, że PKN ORLEN
zdecydował się na intensywny rozwój nowych formatów stacji benzynowych, takich jak innowacyjny
na polskim rynku Meeting Point Stop Cafe, który
może być miejscem spotkań biznesowych, gwarantującym również dostęp do szerokiego wachlarza
usług premium. Koncern sukcesywnie rozwija również stacje typu MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych)
i z 31 lokalizacjami przy autostradach A1, A2, A4
oraz przy drogach ekspresowych jest liderem tego
segmentu rynku.
Podobne mechanizmy zadziałały w przypadku
oferty sklepowej. Analizy Koncernu pokazały, że
przy wyborze stacji benzynowej oprócz wysokiej jakości paliwa aż 61 proc. respondentów wskazuje na
dobrze zaopatrzony sklep. Dlatego oprócz własnej
sieci przystacyjnej PKN ORLEN, wraz z firmami
Eurocash i TESCO, uruchomił program pilotażowy
testujący nową koncepcję sklepów typu convenience. Na wybranych stacjach paliw zaczęły już działać
małe supermarkety pod marką Delikatesy Centrum
oraz TESCO Express, oferujące rozszerzony asortyment artykułów spożywczych, w tym szeroką ofertę produktów świeżych. Przykładem innowacyjnego rozszerzania oferty jest również dodawanie no-

z zakresu kontaktów z konsumentami. W ramach systemowego podnoszenia standardów obsługi w 2014
roku firma wprowadziła specjalnego instruktora na
każdą stację paliw. Jego zadaniem jest przeprowadzenie szkoleń dla nowych pracowników i dbanie
o zachowanie najwyższych standardów przez całą
załogę. Tylko w ostatnim kwartale 2014 roku zosta-
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dów obsługi i kompetencji pracowników wpisane
jest w kulturę korporacyjną Koncernu.
Firma nie zapomina o ujednolicaniu standardów
także w przypadku stacji ORLEN prowadzonych
przez niezależnych operatorów. Rozwój sieci opiera
się przecież także o ciągłe poszerzanie grona partnerów i zawieranie umów franczyzowych (DOFO).
W ostatnich pięciu latach PKN ORLEN co roku
udziela licencji około 20-30 nowym stacjom. Obecnie na rynku funkcjonuje 439 stacji franczyzowych,
z czego 324 pod marką ORLEN i 115 pod marką Bliska. Rosnąca liczba naszych partnerów pokazuje, że
współpraca z Koncernem przynosi wymierne korzyści, pomagając w skutecznej rywalizacji z konkurencją, zarówno ze stacjami należącymi do innych markowych operatorów, jak i ze stacjami niezależnymi.
Co najważniejsze, strategia współpracy na zasadach

franczyzy zakłada nie tylko ujednolicenie oferty i dostęp do wysokiej jakości paliw, ale też budowanie
jednolitego wizerunku stacji i utrzymywanie najwyższych standardów obsługi. Doskonale wiedzą o tym
zarówno nasi partnerzy, jak i klienci stacji franczyzowych.

Lojalność wyznacznikiem sukcesu
Popularne powiedzenie mówi, że łatwiej jest przyciągnąć klienta, niż go potem utrzymać.
PKN ORLEN może być tu stawiany za wzór,
posiadając szeroką bazę lojalnych klientów. Aby
podnieść poziom zadowolenia klientów, firma posiada dwa programy lojalnościowe FLOTA dla firm
oraz VITAY dla klientów indywidualnych. Z tego
drugiego korzysta aktywnie blisko 4 miliony osób.
Dlatego Koncern wykorzystuje dobrze rozpoznawalny program VITAY również do rozwoju usług
w sektorze e-commerce, w ramach którego nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma firmami sprzedającymi produkty i usługi w internecie. Dzięki temu uczestnicy programu uzyskali dostęp do jeszcze szerszej palety produktów proponowanych w serwisie vitay.pl. Ponadto PKN ORLEN stale uatrakcyjnia swoją ofertę, organizując promocje, mające
na celu budowanie pozytywnych relacji zarówno ze
stałymi, jak i nowymi klientami. W 2014 roku osoby robiące zakupy na stacjach paliw ORLEN mogły wziąć udział w wielu akcjach promocyjnych, takich jak „Ikony Polskiej Motoryzacji”, w ramach
której klienci stacji kolekcjonowali numizmaty z wizerunkami modeli polskich motocykli. W finale
osoby biorące udział w konkursie miały możliwość
wygrania motocykla WFM M 06, który został zbudowany specjalnie na tę okazję. Należy zaznaczyć,
że takie podejście jest bardzo dobrze odbierane przez
klientów, z których aż 73% wskazuje akcje promocyjne jako ważny czynnik przy wyborze stacji benzynowej.

Sprzedaż detaliczna wizytówką
Koncernu
O tym, że klienci doceniają markę ORLEN, świadczą nie tylko deklarowane w ramach badań konsumenckich opinie, ale również nagrody takie jak Gwiazda Jakości Obsługi czy otrzymywany niezmiennie
od lat tytuł Najcenniejszej Polskiej Marki. Klienci
są coraz bardziej zadowoleni i związani z marką ORLEN. Potwierdza to m.in. wzrost wskaźnika polecenia marki (NPS) o 11 pkt w porównaniu do 2013 roku. Uzyskanie tak dobrych wyników nie byłoby jednak możliwe bez wysiłku wszystkich pracowników
stacji PKN ORLEN, dzięki którym klienci mają ochotę na nie wracać.
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KLIENT ŚWIADOMY, KLIENT OCENIAJĄCY
Światowy Dzień Konsumenta obchodzony w dniu 15 marca staje się dobrą okazją do zastanowienia się, jaki jest dzisiejszy klient.
Czy przedsiębiorcom jest dziś łatwiej niż kiedyś odnieść sukces rynkowy i jaka jest w tym rola Konsumenta?

dr Renata Brajer-Marczak,
dr Anetta Pukas,
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Pierwszy Światowy Dzień Konsumenta odbył się
w 1983 roku (w rocznicę przemówienia prezydenta
Johna Kennedy’ego z roku 1962, które dotyczyło
projektu ustawy o ochronie praw konsumenta). Z inicjatywy J.F. Kennedy'ego w USA, zostały zagwarantowane cztery podstawowe prawa konsumenta czyli: prawo do informacji, prawo do wyboru, prawo do
bezpieczeństwa, prawo do reprezentacji.
Prezydent USA powiedział znamienne słowa:

Opinie konsumenckie
coraz ważniejsze
W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000, a o pozytywnych zmia nach w po dej ściu do klien tów mo że
świadczyć nowa ustawa o prawach konsumenta,
która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku. Ustawa ta wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dzięki której przedsiębiorcom będzie łatwiej
działać na rynkach zagranicznych. Dzisiaj wyzwaniem, przed którym stają przedsiębiorstwa jest
utrzymanie się na globalnym rynku, który odzwierciedla nowe potrzeby konsumenckie i wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. W tym kontekście opinie klientów stają się kategorią, o którą trzeba ciągle dbać, a prawa klientów kategorią,
którą trzeba chronić.

Cyber klient wie więcej
„Kon su men ci to, z de fi ni cji, my
wszyscy. Jest to największa grupa
ekonomiczna, mająca wpływ i równocześnie poddana wpływom niemal
każdej publicznej i prywatnej decyzji
ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa (...), której opinie są
rzadko brane pod uwagę.”

Prawa konsumenta są dziś podstawowymi prawami w zakresie praw obywatela. Świadomość
własnej roli na rynku daje klientowi poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Współczesny klient
stojący wobec dużego wyboru produktów i usług
dzięki Internetowi i mobilnym technologiom ma
coraz łatwiejszy dostęp do wiedzy o towarze i opinii na jego temat, zarówno tych pozytywnych i negatywnych, co powoduje, że coraz lepiej radzi sobie w warunkach zalewu informacji. Konsumenci
na całym świecie chcą być traktowani w sposób

unikalny i spersonalizowany, oczekują wysokiej
jakości produktów oraz fachowej obsługi. Chcą też
mieć możliwość wypowiadania swoich opinii oraz
opisu własnych doświadczeń i odczuć oraz mieć
możliwość wywierania wpływu na ostateczny kształt
oferty. W walce o aktywnego i świadomego konsumenta przedsiębiorcy muszą dziś uwzględnić jako warunek konieczny badanie opinii klientów
i traktowanie tej wiedzy jako swego rodzaju kapitału przedsiębiorstwa.

Poznaj jakość oczekiwaną przez klienta - zdobędziesz jego zaufanie
Jakie są konsekwencje dla przedsiębiorców
wynikające z tak szybko rosnącej świadomości
klientów? Otóż jednym z najistotniejszych elementów w procesie sprzedaży wielu produktów
oraz usług staje się wzbudzenie zaufania klienta,
które jest kluczem udanych transakcji. Z tego powodu firmy zmuszone są intensyfikować działania związane z badaniem satysfakcji klientów, co
powinno prowadzić do zmniejszania dystansu pomiędzy jakością oferowanych przez nich produktów/usług, a jakością oczekiwaną przez klienta.
Jednak ocena nie powinna dotyczyć jedynie samej oferty, ceny czy asortymentu, ale również wyglądu miejsca obsługi, organizacji czasu, a także
zachowania personelu i jego wiedzy i kompetencji. Dla ostatecznej opinii klienta staje się istotne
lep sze zro zu mie nie przez pra cow ni ków isto ty
orientacji na klienta, wyczulenie pracowników na
sprawy klientów.

Albo znajdziemy drogę
do naszych klientów,
albo pójdą oni swoją drogą
Według badań portalu jakośćobslugi.pl na polskich konsumentach najbardziej pozytywne wrażenie robi estetyka wnętrz, w których świadczona jest obsługa, ale organizacja pracy personelu
jest oceniana stosunkowo najsłabiej.
Obecnie przedsiębiorstwom działającym długofalowo, powinno zależeć nie na jednorazowych, intratnych transakcjach, ale na nawiązaniu i utrzymaniu długotrwałej więzi z klientami i budowaniu lojalności zadowolonego klienta. Jak słusznie podkreślał W. E. Deming – guru zarządzania jakością – „nie
należy przywiązywać się do swojego wyrobu, tylko
do swojego klienta”.
Klienci, informujący o poziomie swojej satysfakcji z produktu, jakości obsługi powinni zmuszać firmy do uczenia się i nieustannej aktywności w kierunku podejmowania działań doskonalących.
Jak wskazują badania jakoscobslugi.pl w Polsce
obserwuje się nieustanny wzrost zadowolenia klientów z jakości obsługi.
W 2012 roku wskaźnik jakości obsługi wynosił 61%, w roku 2013 – 75%, a w roku 2014 – 76,8%.
Trend ten jest bardzo optymistyczny i należałoby sądzić, iż przedsiębiorcy na polskim rynku
umieją doceniać opinie i oceny swoich klientów,
a także wzięli sobie do serca stwierdzenie: „albo
znajdziemy drogę do naszych klientów, albo pójdą oni swoją drogą”.

UNIKALNE DOŚWIADCZENIE ZAKUPOWE W SKLEPACH TCHIBO
Dzięki głosom wielomilionowej społeczności sklepy Tchibo już po raz siódmy zostały uhonorowane prestiżowym tytułem Gwiazda Jakości Obsługi.
Świadczy to o dużym zaufaniu naszych klientów, z czego jesteśmy niezwykle dumni.
dlatego nasza oferta jest dostępna nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także w sklepie internetowym.
Sieć sklepów Tchibo jest systematycznie rozwijana
– obecnie liczy prawie 60. Dla wygody konsumentów uruchomiliśmy także e-sklep Tchibo.pl, czynny
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, który jest
obecnie jednym z dziesięciu największych sklepów
internetowych w Polsce. Stawiamy na wielokanałowość – wprowadzamy coraz więcej rozwiązań, dzięki którym sklepy stacjonarne i sklep internetowy, dla
komfortu klienta, są jednym światem Tchibo.
Tym, co nas wyróżnia, jest przede wszystkim wyjątkowe doświadczenie zakupowe oparte na wysokich standardach obsługi, ale także unikalnym połączeniu punktu sprzedaży kawy, oferty produktów
użytkowych oraz baru kawowego. W odpowiedzi na
oczekiwania konsumentów każdego roku oferujemy
około dwóch tysięcy produktów użytkowych. Co tydzień zaskakujemy nową, tematyczną kolekcją i artykułami z różnorodnych kategorii, takich jak odzież,
akcesoria wnętrzarskie czy sprzęt elektroniczny. Sklepy Tchibo tworzą unikalną przestrzeń zarówno do
zakupów, jak i odpoczynku.

Promocje i rabaty z TchiboCard

Klientom Tchibo chcemy przede wszystkim zapewnić jak największą swobodę podczas zakupów,

Pod koniec 2014 r. uruchomiliśmy program lojalnościowy TchiboCard, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem odbiorców.
Dzięki TchiboCard każde zakupy są premiowane
– posiadacz karty otrzymuje punkty, tzw. „ziarna”
kawy, które może dowolnie wymieniać na atrakcyjne produkty, rabaty czy dedykowane promocje.
Posiadacze ekspresu Tchibo Cafissimo mogą zapisać się do Klubu Cafissimo. Dla nich przygotowaliśmy dedykowaną stronę klubcafissimo.pl, na której znajdą specjalne oferty na kapsułki Tchibo czy
promocje na akcesoria. Natomiast klientom odwiedzającym nasze sklepy oferujemy kawę i ciasto w dniu
ich urodzin oraz 50% zniżki na ten sam zestaw dla
osoby towarzyszącej.
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Wysoka jakość obsługi
W trosce o najwyższą jakość obsługi dbamy o to,
by nasze zespoły tworzyli ludzie z pasją i charyzmą.
To właśnie oni mają codzienny kontakt z klientem
i dzięki swojemu zaangażowaniu dają im poczucie
bezpieczeństwa i unikalne doświadczenia zakupowe. Dlatego chcemy im zapewnić zarówno możliwość rozwoju kompetencji, jak również dogodne warunki do czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy. Inwestujemy w ich rozwój zawodowy i stwarzamy możliwości do awansowania, przy jednoczesnym
rozwijaniu ich indywidualnych talentów. Wiemy, że
pracownicy obdarzeni pasją stanowią siłę naszej firmy, dlatego dbamy o ich rozwój i tworzymy wyjątkowe środowisko pracy.

Odpowiedzialność za środowisko
Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego oprócz wewnętrznego doskonalenia standardów poddajemy się
również zewnętrznej, niezależnej weryfikacji naszych procesów. Przykładowo, sklepy Tchibo jako
pierwsze w Polsce otrzymały Certyfikat Zielony
Sklep. Jest to niezależne potwierdzenie, że placówki te działają w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności. Stale doskonalimy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów, konsekwentnie zwiększa-

jąc udział tzw. zrównoważonych produktów. Wszystkie ciepłe napoje kawowe przygotowujemy na bazie
kawy z certyfikatem FAIRTRADE.

Dlaczego warto odwiedzić sklepy
Tchibo?
Zapach kawy ziarnistej dostępnej w ofercie sklepów Tchibo, którą na życzenie klienta mielimy zgodnie z jego preferencjami, bogata oferta baru kawowego, w którym dostępne są kawy i napoje kawowe,
ciasta, ciasteczka oraz przekąski, strefa kawiarniana, przestrzeń do dokonania zakupów z cotygodniowych kolekcji Tchibo i przede wszystkim – wysoka
jakość obsługi, tworzą unikalne połączenie, które
oferują jedynie nasze sklepy.
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Serwis fabryczny BSH – serwis prosto z serca
Rozszerzyliśmy również obszar działania Serwisu Fabrycznego o nowy region – Rzeszów. W najbliższym czasie uruchamiamy tam sklep serwisowy.
Poza możliwością zakupu akcesoriów i części zamiennych dla sprzętów marki Zelmer klienci będą
mogli zapoznać się z ofertą także dla pozostałych
marek – Bosch, Siemens i Gaggenau.
n Redakcja: A co konkretnie zmieniło się?

Wiktor Mikołajczyk – Dyrektor Pionu Serwisu w firmie
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
nRedakcja: Co rozumie Pan pod pojęciem „serwis prosto z serca” w odniesieniu do usług serwisu fabrycznego producenta urządzeń AGD?
W.M.: Wysokie standardy obsługi to jedna z cech,
które najlepiej określają poziom profesjonalizmu
Serwisu Fabrycznego BSH. Jednak aby stał on się
najlepszym, powinien dać klientowi „coś” więcej.
Stałe doskonalenie, obserwowanie zachowań oraz
potrzeb naszych klientów pozwala nam być jeszcze
bardziej dostępnym, jeszcze bardziej być bliżej nich.
Sprawić, by nasze usługi były rzeczywistą opieką i tak
też były oceniane. Jako Serwis jesteśmy opiekunem,
a to właściwie płynie prosto z serca.

n Redakcja: Czy może Pan wymienić, jakie
zmiany zaszły przez ostatni rok?
W.M.: Ostatni rok był dla nas czasem wytężonej pracy z uwagi na przygotowania do obsługi serwisowej dla marki Zelmer, znajdującej się w portfolio BSH od kwietnia 2014 r. Dla Serwisu to kolejna zmiana w obszarze strategicznym, logistycznym i personalnym. Mamy świadomość, że klienci będą od nas wymagali obsługi na najwyższym
poziomie także i dla tej marki, dlatego też jest to
obecnie jedno z najważniejszych zadań, jakie powzięliśmy.

n Redakcja: Posiadacie Państwo własne Call
Center, które pracuje 24/7. Czy to jest potrzebne?
W.M.: Naszym zdaniem tak, ponieważ obok zapewnienia osiągalności telefonicznej nasi klienci
dzięki istnieniu Call Center zyskują pewność stałej
opieki. Konsultanci, inicjując kontakt z klientem,
nie tylko stoją na straży najwyższych standardów
obsługi, ale często także zastępują konieczność wizyty w serwisie, oferując pomoc zdalnie. Ponadto
utrzymujemy przez to stały kontakt z nabywcami
produktów marek Bosch i Siemens, co stanowi dla
nas najcenniejsze źródło wiedzy o potrzebach naszych klientów.
n Redakcja: W ubiegłym roku uruchomiliście
sklep internetowy dla marki Bosch. Czy w tym obszarze macie do zaoferowania coś nowego?
W.M.: Oczywiście, wprowadziliśmy kilka nowych funkcjonalności, których zadaniem jest umilenie zakupów naszym klientom indywidualnym, jak
np. okresowe bezpłatne dostawy, zakup trzech produktów w cenie dwóch oraz promocje i kody rabatowe dla stałych klientów.
W minionym roku, z okazji Dnia Dziecka, byliśmy inicjatorem wsparcia podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zdecydowaliśmy o przekazaniu 30 proc. wartości przychodu netto, osiągniętego w wyniku sprzedaży wybranych środków do czyszczenia i pielęgnacji naszych
urządzeń oraz akcesoriów. Od kilku lat wspieramy
także wypoczynek dzieci z ubogich rodzin, który organizuje Rada Pań PCK. Pragniemy, aby tego typu
inicjatywy już na stałe wpisały się w kalendarz działań serwisu. Chcemy, aby nasza opieka i pomoc miała charakter wielowymiarowy. Poprzez angażowanie się w ponadprzeciętne działania z punktu widzenia tradycyjnego Serwisu nakreślamy jego nowy wymiar. Pracownicy tworzący Serwis Fabryczny BSH
są nie tylko ambasadorami naszych marek, ale przede wszystkim osobami otwartymi na potrzeby drugiego człowieka, co stanowi ważne uzupełnienie codziennej pracy z klientami. Uważam to za szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

nRedakcja: W jaki sposób chcecie to zapewnić?
W.M.: W ostatnich latach dokonaliśmy wyraźnych zmian, zarówno w sferze technologicznej, jak
i personalnej. Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zasadniczym
stopniu usprawniło jakość pracy naszego zespołu,
szczególnie w obszarze planowania wizyt u klientów, sprzedaży części zamiennych i akcesoriów oraz
logistyki. Ideę „serwisu prosto z serca” zaczęliśmy
realizować wspólnie z marką Bosch w postaci szeroko zakrojonego programu lojalnościowego „myBosch”, który polega na kompleksowej opiece nad
klientem, budowaniu i utrwalaniu stałych relacji z nim.
Wystarczy, aby klienci posiadający sprzęt marki
Bosch zarejestrowali swoje urządzenie na stronie internetowej marki i dzięki temu zyskali możliwość
skorzystania z licznych benefitów, takich jak np.: stały rabat na akcesoria, przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia czy bezpłatna wybrana usługa serwisowa. W sklepie online marki Bosch dostępne są
również części zamienne, środki do czyszczenia i pielęgnacji oraz cenne wskazówki i porady dotyczące
pielęgnacji urządzeń, a klienci otrzymują szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych sprzętów. Istotną rolę w tym programie odgrywa moduł
serwisowy.
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W.M.: W obszarze logistyki części zamiennych
podwoiliśmy zdolność wysyłkową, a także wydłużyliśmy możliwość składania zamówień przez klienta ostatecznego, Call Center lub serwisy autoryzowane. Kolejnym, ważnym ze strategicznego punktu widzenia krokiem była integracja procesów wymian gwarancyjnych pomiędzy działami wewnątrz
firmy, co znacznie skróciło czas realizacji dostaw
urządzeń do klientów indywidualnych i partnerów
handlowych. Efekt tych zmian będzie można obserwować już w nadchodzących miesiącach. Skrócenie czasu napraw tzw. małego AGD osiągamy
poprzez ich centralizację w naszym warsztacie serwisowym w Łodzi. Jego celem jest naprawa sprzętu w okresie maksymalnie dwóch dni roboczych od
momentu otrzymania zlecenia.
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BSH Hausgeräte GmbH jest największym producentem AGD w Europie
i trzecim w tym segmencie na świecie. BSH posiada dziś 42 zakłady produkcyjne w 13 krajach na świecie,
w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Azji.
W ramach koncernu w 50 krajach
świata działa 70 spółek-córek, dając
zatrudnienie ponad 50 tys. pracownikom. W portfolio BSH znajduje się
14 marek, w tym dwie wiodące Bosch
i Sie mens, a tak że Gag ge nau oraz
Zelmer.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zatrudnia w Polsce ok. 3,5 tys.
osób. W 2013 roku firma przejęła spółkę Zelmer, wiodącego producenta małe go AGD w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschodniej. W swoich trzech łódzkich fabrykach produkuje pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, a w podrzeszowskiej Rogoźnicy drobny sprzęt
AGD. W 2014 roku spółka osiągnęła
przychody w wysokości 4,3 mld złotych, notując niemal 20-proc. wzrost
produkcji – z taśm zjechało ponad
3,5 mln sztuk produktów.

nRedakcja: Czy w tym roku Serwis BSH czymś
nas zaskoczy?
W.M.: Myślę, że tak. Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu, który powinien pokazać także
inną stronę Serwisu. Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale będzie to coś, czego jeszcze w Serwisie
nie było.
n Redakcja: Co oznacza dla Pana siódme z rzędu wyróżnienie od klientów w Polskim Programie
Jakości Obsługi?
W.M.: Każde wyróżnienie, które otrzymujemy od naszych klientów, jest wyróżnieniem szczególnym. Poza ogromną radością z faktu, że spełniamy najwyższe ich oczekiwania, jest to również
ogromny „zastrzyk” pozytywnej energii i motywacji do kontynuacji i doskonalenia naszych działań. Jak już wspominałem, najwyższa jakość istotnie wpisuje się w naszą strategię działania, dotyczy to także naszej profesjonalnej kadry, która nieustająco podnosi swoje umiejętności kwalifikacje
zarówno z zakresu miękkich, jak i twardych umiejętności.
Podejście procesowe do zarządzania w serwisie,
a więc zgodnie z normą ISO, przynosi swoje efekty.
Jednakże bez osobistego zaangażowania pracowników Serwisu nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników i za to pragnę podziękować wszystkim współpracownikom Serwisu BSH oraz partnerom serwisowym.
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KARI - NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT
cięcego – nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie.

nocześnie przyjmując to jako wyzwanie na przyszłość.

Na co stawia marka i jakie są jej cele opowiada dyrektor generalny Kari Poland Sławomir
Świętochowski.

n 1000 modeli to naprawdę ogromny wybór.
Co poza bogatą ofertą wyróżnia Wasze kolekcje?
Kari to marka z modowym zacięciem – inspiracje czerpiemy ze światowych wybiegów. Wiele klientek docenia także fakt, że buty Kari są bardzo wygodne. Jednocześnie poszukujemy innowacyjnych
rozwiązań. Obuwie z „Action Leather” to nowość
w naszej ofercie. Jest to rodzaj tworzywa ekologicznego o właściwościach skóry naturalnej, bardziej odpornego na zarysowania, „oddychającego”.

n To już druga nagroda z rzędu przyznana
marce przez konsumentów. Co stoi za tym sukcesem?
Nasza marka ma dwie cechy, które cenią klienci. Po pierwsze – wysoka jakość obsługi. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Kari, bo to dzięki ich codziennemu zaangażowaniu możemy się cieszyć tym wyróżnieniem. Po
drugie, atrakcyjna oferta odzwierciedlająca światowe trendy i, co najważniejsze, przystępna cenowo.
W każdym sezonie wprowadzamy do salonów ponad 1000 modeli obuwia damskiego, męskiego i dzie-

n Jesteście Państwo na polskim rynku stosunkowo młodą marką. Jak Kari odnajduje się wśród
konkurencji?
Z jednej strony to krótki okres, z drugiej – wystarczający, by zaobserwować specyfikę rynku i preferencje klientów. To, czym chcemy się wyróżnić, to
obsługa na najwyższym poziomie oraz szeroka, zróżnicowana oferta handlowa. W tym roku po raz drugi otrzymaliśmy nagrodę „Gwiazda Jakości Obsługi”, a na początku kariery w Polsce otrzymaliśmy
wyróżnienie „Laur klienta. Odkrycie roku 2013”.
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas darzą klienci, jed-

n Trzy nagrody w trzy lata to znaczące osiągnięcie. Jaki czynnik Pana zdaniem przyczynił się
do sukcesu Kari?
Kari zostało ciepło przyjęte między innymi dlatego, że jest aktywne w mediach społecznościowych
i Internecie. Nasza strona została zaprojektowana tak,
by oferta była przedstawiona w przejrzysty sposób.
W sklepie internetowym, tak jak w stacjonarnym,
klienci mogą skorzystać z pomocy konsultanta. Co
ważne, nie tylko prowadzimy sprzedaż online, ale
również Kari Blog i profil na Facebooku. To miejsca, w których wraz z klientami tworzymy społeczność, informujemy o naszym asortymencie i atrakcyjnych konkursach. Z myślą o naszych stałych klientach uruchomiliśmy program lojalnościowy Kari
Club. W ramach klubu stałym klientom regularnie
oferujemy wyjątkowe oferty, dostępne tylko klubowiczom.

Obecna od zaledwie trzech lat na polskim rynku marka Kari po raz drugi z rzędu została wyróżniona nagrodą „Gwiazda Jakości Obsługi ”
w kategorii sklepy obuwnicze, przyznawaną przez
Polski Program Jakości Obsługi. „To dla nas wyjątkowe wyróżnienie” – podkreśla dyrektor generalny Kari Poland. „Nagroda przyznana właśnie przez konsumentów stanowi ogromną wartość, zwłaszcza dla tak młodej firmy, jak nasza”.

Sławomir Świętochowski
Dyrektor Generalny
Kari Poland

Dziękuję serdecznie za rozmowę i jeszcze raz
gratuluję nagrody.
Cały wywiad jest dostępny na profilu marki:
facebook.com/KariPoland

NIEDOCENIANE ELEMENTY JAKOŚCI OBSŁUGI
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich kończy właśnie 20 lat i udzieliło konsumentom setki tysięcy porad prawnych. Nasze doświadczenia jasno pokazują, że oceniając obsługę, konsumenci biorą pod uwagę zachowania przedsiębiorcy zarówno przed, jak i po zawarciu umowy sprzedaży. Dobra jakość obsługi jest zbiorem wielu kryteriów, które mają wpływ na
ostateczną satysfakcję klienta z dokonanego zakupu.
Żeby reklama nie zniechęcała
Do elementów, o których zapomina się w ocenach obsługi konsumenta, należą działania promocyjne, w tym reklamy. Reklama może wprowadzać
w błąd, budować nierealistyczne oczekiwania lub
promować wzorce konsumpcji sprzeczne z interesem konsumenta (np. że słodycze są zdrowe i pożywne, tabletki pomogą na wszystko, a najważniejsza
jest niska cena). Dobrą jakością obsługi jest uczciwa
reklama z rzetelną informacją o produkcie lub usłudze, nierzetelna – zniechęca do zakupu.

że na warunki umowy (równe traktowanie stron umowy) i sposób prezentacji dokumentów (czytelny język, większa czcionka). Umowa stanowi też element
komunikacji firmy z konsumentem, gdy jest uczciwa,
jasna, jednoznaczna, to łatwiej nam ją podpisać. Gdyby przedsiębiorcy chcieli poprawić jakość obsługi
w tym zakresie, to powinni popracować nad jakością
swoich umów i regulaminów (w przypadku sklepów
internetowych). Jest to możliwe np. w prowadzonych
przez Stowarzyszenie programach certyfikacji Dobra
Umowa i Dobry Regulamin.

ne). Dobrą praktyką jest rzetelne rozwiązanie problemu, z którym zgłasza się konsument.
Gdy umowa jest jasna, precyzyjna i jednoznaczna, a towar / usługa są dobrej jakości, nie mamy potrzeby składania reklamacji, a nasze zadowolenie
może się przerodzić w zaufanie do firmy. Zaufanie
natomiast przekłada się na decyzje o kolejnych zakupach. Z punktu widzenia przedsiębiorcy po prostu opłaca się budować wiarygodność i osiągać mistrzowską jakość obsługi do czego w imieniu polskich konsumentów gorąco zachęcamy!

Prawda lepsza od „złotych gór”

Grażyna Rokicka
Prezes
Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich

Nieuczciwe i niezgodne z prawem praktyki stosowane przez przedstawicieli handlowych, takie jak agresywne nagabywanie, podawanie nieprawdziwych informacji i składanie obietnic bez pokrycia, spamowanie
niechcianymi ofertami, bądź zatajanie istotnych warunków umowy, są także wyrazem niskiej jakości obsługi.

Dobra umowa
Każdy nasz zakup towaru lub usługi wiąże się z zawarciem umowy (ustnej lub pisemnej). Dlatego przed
zawarciem umowy, zwracamy uwagę nie tylko na profesjonalne iuprzejme zachowanie sprzedawcy, ale tak-

Uczciwe podejście do reklamacji
Jakość obsługi po zawarciu umowy przejawia się
głównie w sposobie przyjmowania i załatwiania naszych reklamacji. Złe praktyki związane z reklamacjami to personel wyposażony tylko w „antykonsumencką” wiedzę, podważający uczciwość konsumenta (to na pewno nie nasza wina), odwlekający
decyzję (mamy 30 dni na rozpatrzenie), szukający
pretekstów do odrzucenia reklamacji (błędy formal-

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich razem
z Fundacją Konsumentów udziela obecnie bezpłatnych porad prawnych w ramach finansowanej ze środków UOKiK Infolinii Konsumenckiej:
800 889 866. Aby sprawdzić gdzie znaleźć pomoc w konsumenckiej sprawie wystarczy pobrać mini-przewodnik na stronie internetowej
pomoc.konsumenci.org.

SATYSFAKCJA KLIENTA
KONTRA JEGO LOJALNOŚĆ

Wojciech Herra
Trener biznesu
Wojciech Herra
Performance Consulting

Jednym z największych wyzwań obsługi Klienta nie jest uzyskanie jego zadowolenia, ale zbudowanie lojalności.
Niestety nadal niezwykle rzadko firmy zajmują się mierzeniem i monitorowaniem tego drugiego parametru. Z jednej strony bardzo ciężko znaleźć dziś firmy handlowe i usługowe, które nie monitorują satysfakcji i zadowolenia Klienta. Badania
„smile check”, „Customer Satisfaction Index” są na
porządku dziennym. Jednak mierzenie lojalności
to zupełnie inny element. Szczególnie jeśli dochodzi do tego mierzenie lojalności nie deklaratywnej
(czyli, co Klient obiecuje), ale tej behawioralnej
(czyli co faktycznie robi). A czy jest to trudne? Nie
– wystarczy zrozumieć jakie zachowania stoją za
lojalnością Klienta.
Pierwszym zachowaniem lojalnym jest ponawianie zakupów. Wystarczy zatem rozpocząć działania ukierunkowane na zaproszenie Klienta do po-

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

nownej transakcji. Ostatnio prowadziłem projekt doradczy dla sieci klubów fitness. Przebadaliśmy klientów zadając im jedno pytanie: „Czy ma Pan / Pani
zaplanowane treningi? – czyli czy wie Pan, kiedy następnym razem planuje być Pan w klubie?”. Jak się
nietrudno domyśleć, ponad 90% Klientów klubu miało zaplanowaną kolejną wizytę. Zadaliśmy drugie
pytanie – tym razem pracownikom recepcji Klubu
fitness – czy wiedzą kiedy ich Klienci planują być
u nich ponownie? Większość pracowników nie umiała podać tego terminu. Mało tego twierdzili, że nie
powinno ich to obchodzić. Wystarczyło zatem wprowadzić standard jednego pytania: „Kiedy planuje Pan
swój kolejny trening?” i na bazie tego pytania żegnać
Klienta słowami: „Zatem do zobaczenia w środę”.
Ten mały zabieg pozwolił firmie zwiększyć powracalność Klientów.
Drugim wskaźnikiem lojalności jest korzystanie z różnych produktów i usług firmy. Klient

lojalny kupuje nie tylko buty swojej ulubionej firmy, ale również paski, torby, czy produkty pielęgnacyjne. I tak jak cross-sell jest dość dobrze rozwinięty w sektorze retail, tak w branży usługowej
nie jest już tak różowo. Weźmy choćby hotele. Co
jest głównym zadaniem sprzedażowym recepcji
w hotelu? Sprzedanie restauracji. Po zameldowaniu gościa recepcjonista powinien powiedzieć „Serdecznie zapraszamy do naszej restauracji hotelowej. Specjalnością szefa kuchni jest …”. Jest to
szczególnie istotne w hotelach nastawionych na
Klienta biznesowego, bo zmorą restauracji jest to,
że Klient melduje się w hotelu po godzinie 18.00
– czyli po załatwieniu swoich spraw biznesowych,
a następnie udaje się na kolację na mieście. To tylko dwa z pięciu mierników lojalności Klienta. Jak
widać są bardzo proste do weryfikacji. Warto zatem poświęcić trochę zaangażowania nie tylko
w mierzenie zadowolenia, ale przede wszystkim
w lojalność Klienta.
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PLAY – WSZYSTKO KRĘCI SIĘ
WOKÓŁ KLIENTA
rozmawiać ze wszystkimi za możliwie jak najmniejszą kwotę.
Po drugie, rośnie też świadomość naszych klientów. Dostęp do najnowszych technologii, sprzętu
i w końcu też informacji powoduje, że bardzo często jest to klient świadomy i wymagający.
n Czego zatem wymagają klienci? Niemożliwe, że tylko tego, żeby dzwonić i wysyłać SMSy jak najtaniej?
Oczywiście, że nie. Gdyby to było takie proste…
(śmiech). Większa świadomość i dostęp do informacji sprawiają, że klienci stają się coraz bardziej
krytyczni względem wszystkich operatorów.
Nie wystarczy już po prostu dostarczać usług,
trzeba to robić na najwyższym poziomie jakości.
Na przykład w przypadku połączenia z internetem w krótkim czasie standardem stała się technologia LTE.

Marcin Zarzycki
Kierownik Działu
Kontaktów z Klientami
PLAY

n W związku z tym rozumiemy, że taka sytuacja stanowi duże wyzwanie, jeśli chodzi o obsługę klienta.
Owszem, jest to duże wyzwanie, ale po raz ósmy przyznana nam Gwiazda Jakości Obsługi jest
najlepszym dowodem na to, że znaleźliśmy swoistą receptę na sukces.
n To znaczy?

n Ilu klientów ma Play?
Tradycyjnie już na początku każdego roku, pod
koniec lutego, podsumowujemy nasze wyniki finansowe. Jesteśmy właśnie świeżo po ogłaszaniu
rezultatów za rok 2014 i z dumą mogę powiedzieć,
że Play ma już ponad 12 milionów klientów.
n Udało się to Wam osiągnąć w nadspodziewanie krótkim czasie i na tak konkurencyjnym
rynku.
Owszem, to bezprecedensowe osiągnięcie, nie
tyl ko na pol skim, ale też eu ro pej skim ryn ku.
W osiem lat zdobyć aż tylu klientów. Zresztą Play
od początku swego istnienia wprowadzał rozwiązania, które były rewolucyjne i zmieniały rynek,
wyznaczając tym samym nowe trendy w branży.
Wystarczy wspomnieć choćby popularną do
dziś ofertę przedpłaconą Play Fresh, która sprowadziła poziom cen do obecnie panujących, program
„Testuj Smartfona”, upowszechniający korzystanie ze smartfonów, czy wreszcie ofertę „FORMUŁA 4.0”, która była pierwszą ofertą bez limitów,
jeśli chodzi o liczbę minut i SMS-ów w abonamencie. Teraz te wszystkie rozwiązania stanowią pewien standard i śmiało możemy powiedzieć, że jest
to nasza zasługa.
Proszę pamiętać, jak łatwo jest teraz zmienić
operatora telekomunikacyjnego. Tutaj też uważamy się za pioniera i orędownika idei wolności. Od
początku istnienia głosiliśmy hasło, że twój numer
należy do Ciebie, czyli możesz łatwo i szybko zmienić operatora, bez konieczności zmiany numeru.

My postawiliśmy na wielokanałową komunikację. Nasi konsultanci dostępni są nie tylko poprzez tradycyjne biuro obsługi klienta, ale również
wspierają inne kanały kontaktu. PLAY4U, czyli taka nasza grupa do zadań specjalnych, wspiera forum internetowe Play i profile facebookowe Play
oraz Rzecznika Marcina Gruszki.
Nasi pracownicy dostępni są także przez stronę www.play.pl, a klienci mogą zgłaszać swoje
sprawy również przez aplikację Play24.
Nie działamy jednak tylko reaktywnie, ale też
proaktywnie, czyli wsłuchujemy się w głos klientów i wręcz prowokujemy ich do dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami.

n W jaki sposób?
W najlepszy i najprostszy z możliwych, czyli
pytamy o ich zdanie i opinie. Robimy to poprzez
szereg badań marketingowych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Od kilku lat rozwijamy
również program badań oparty o metodologię NPS,
podczas którego weryfikowana jest skłonność klientów do polecania Play. Czyli na ile właśnie PLAY
polecilibyście Państwo swojej rodzinie czy bliskim.
Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć,
że wy pa da my tu taj zde cydowa nie naj le piej ze
wszystkich operatorów. Dodatkowo zapraszamy
naszych klientów do wspólnego szukania pomysłów na nowe rozwiązania, zarówno jeśli chodzi
o ofertę, jak i procesy w firmie.
n Czy takie podejście się sprawdza? Czy rzeczywiście te pomysły są wartościowe w prowadzeniu biznesu?
To bardzo często jest wręcz inspiracja do nowych
rozwiązań czy pomysłów, które potem mogą ujrzeć
światło dzienne w ofertach, które zwyczajnie dobrze
się sprzedają i na które czeka rynek.
Najlepszym przykładem jest nasza, jedyna na
rynku, oferta grupowa FORMUŁA RODZINA,
która cieszy się dużą popularnością. Jako jedyny
operator wpisani jesteśmy na listę firm wspierających kampanię prorodzinną, której narzędziem jest
wprowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej – Karta Dużej Rodziny. Rodziny wielodzietne posiadające Kartę mogą liczyć w Play na
kilkudziesięcioprocentowy rabat. Wariant dla firm,
czyli FORMUŁA KOMFORT, jest także doceniany i wybierany przez klientów biznesowych, czego dowodem jest nagroda Złoty Bell, którą przyznał nam Magazyn Mobility Trends podczas ostatniego rankingu za rok 2014 w kategorii „Najlepsza Oferta dla Biznesu Roku 2014”.
n To jeśli chodzi o laury i wyróżnienia, a co
z realnym biznesem, twardymi danymi?
Na wspomnianym podsumowaniu roku 2014
zaprezentowaliśmy wzrosty na poziomie ok. 20%

podstawowych wskaźników finansowych oraz klientów ofert abonamentowych. Niech to będzie odpowiedzią na tak postawione pytanie.
n Sko ro uda je się Wam w ta kim tem pie
rosnąć i pozyskiwać coraz to nowych klientów,
to co jest wyzwaniem na najbliższą przyszłość?
Ciągłe utrzymanie ich satysfakcji i radości z bycia klientem Play. A patrząc bardziej przyziemnie,
zwyczajnie obsługa coraz większej liczby osób korzystających z usług Play.
Widzimy, że nasza baza klientów rośnie szybciej niż liczba spraw, z którymi zgłaszają się klienci. Nie zmienia to jednak faktu, iż obszar obsługi
klienta rozwija się w naszej firmie najszybciej. Pozyskiwaliśmy i wciąż będziemy pozyskiwać nowych klien tów – ktoś mu si się ni mi do brze, po
PLAY-owemu zaopiekować.
Ponadto niezmiennie chcemy być innowatorem na rynku, nadawać trend zmianom, które będą na nim występować. Mam tu na myśli przede
wszystkim obsługę klienta i dostarczaną w jej zakresie jakość.
W tym ob sza rze fun kcjo nowa nia ope ra to ra
prze strzeń do roz wo ju po zo sta je prak tycz nie
nieograniczona. Jak powiedział nazywany przez
nie któ rych gu ru ja ko ści Wil liam De ming: „ja kość to coś, co za do wa la, a nawet za chwyca
klien tów”.
Patrząc na wyniki naszej sprzedaży i badań konsumenckich, wiemy z całą pewnością, że nasi klienci są zadowoleni. Teraz dążymy do tego, żeby byli zachwyceni.
n Czego zatem możemy spodziewać się po
PLAY w najbliższym czasie?
Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że kolejnych rozwiązań przynoszących klientom więcej
wolności i swobody korzystania z naszych usług.
Od początku swojego istnienia PLAY rozwijał się
i rozwijał rynek, na którym działa.
Nie zamierzamy schodzić z tej drogi. No a za
rok można się spodziewać, że dostaniemy Gwiazdę Jakości Obsługi po raz 9. z rzędu.

n Ale czy nie obawialiście się, że będzie to
broń obosieczna, czyli klienci mogą zechcieć
odejść także od Was.
Rzeczywistość pokazała, że jest dokładnie odwrotnie. Od ponad 5 lat to właśnie Play jest liderem tzw. rynku MNP, czyli liczby przeniesionych
numerów. Jesteśmy najchętniej wybieranym operatorem w Polsce.
n Czy klienci telekomunikacyjni mają jakieś specyficzne potrzeby, oczekiwania, wymagania?
Po pierwsze, usługi telekomunikacyjne są usługami powszechnymi i można je nazwać usługami pierwszej potrzeby. Każdy z nas ma telefon
komórkowy i chce z niego korzystać bez ograniczeń i limitów, zarówno biorąc pod uwagę zasięg,
czyli dostępność usług, jak i koszty, czyli chce
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ZANIM KLIENT ZDĄŻY
ZAPARZYĆ HERBATĘ
Dzięki internetowi wszystko jest łatwiej dostępne. Jeszcze do niedawna osoba potrzebująca dodatkowej gotówki miała do wyboru pełną procedurę bankową,
z licznymi dokumentami i zaświadczeniami albo wizytę domokrążcy – przynosił gotówkę i umowę, którą mało kto czytał.

n Vivus.pl jest liderem internetowych firm
pożyczkowych w Polsce. Jakie kryteria decydują
o tym, że klienci wybierają Waszą ofertę?
Klienci doceniają jakość oraz zaskakującą szybkość z jaką reagujemy na ich potrzeby i dostarczamy gotówkę na konto. Decydują się na Vivusa także, dlatego, że mamy proste zasady i minimum formalności. Wszystkim życzę, żeby umowy, które
podpisują ich klienci, były tak proste jak nasza.
Poza tym ważna jest anonimowość. Nie muszą tłumaczyć się ze swoich wydatków. Pożyczając kilkaset złotych od znajomego, czy rodziny wypada
wytłumaczyć, na co chcemy pożyczyć. W przypadku pożyczki online klienci mają ten komfort,
że nikomu nie muszą składać wyjaśnień. To im się
podoba i to cenią. Szybko pożyczają, a gdy mają
środki finansowe, spłacają należność i pozbywają
się zobowiązania.

„Klienci przyzwyczaili się do
te go i ocze ku ją, że wszyst ko
dostaną w kwadrans. Przed erą
Vivusa na rynku finansowym nie
było to takie proste”

n Czym oferta Vivusa wyróżnia się na tle innych firm pożyczkowych w Polsce?
Byliśmy pierwszą firmą, która była w stanie dostarczać tak szybko gotówkę na polskim rynku. Mamy najwyższą na rynku kwotę pierwszej darmowej
pożyczki. Dzisiaj można pożyczyć w Vivusie 1600 zł
i oddać po miesiącu, nie płacąc za to ani złotówki.
Jesteśmy już liderem rynku pożyczek online w Polsce, dlatego wychodzimy z sieci. Nasze pożyczki są
już dostępne w kioskach i sklepach. To dzięki kontaktom z klientami świetnie znamy ich potrzeby i tworzymy ofertę, której klienci ufają i z której chcą korzystać.

n Mówi Pani o zaskakującej szybkości. Ile
czasu zajmuje uzyskanie pożyczki w Vivusie?
Większość pożyczek udzielamy w ciągu dziesięciu minut. W tym czasie weryfikujemy tożsamość i historię kredytową osoby wnioskującej.
Od strony klienta wygląda to tak, że wysyła internetowy wniosek i zanim zdąży zaparzyć herbatę,
ma pieniądze na koncie. Brzmi prosto?
W praktyce jest jeszcze prościej. Ale pamiętajmy, że oferta pożyczkowa nie zawsze tak wy-

glądała. Jeszcze do niedawna osoba potrzebująca dodatkowej gotówki miała do wyboru pełną
procedurę bankową, z licznymi dokumentami i zaświadczeniami albo wizytę domokrążcy – przynosił gotówkę i umowę, którą mało kto czytał.
Bez zbęd nej skrom no ści mogę powie dzieć, że
wprowadziliśmy rewolucję na tym rynku.

Ewa Wernerowicz
Dyrektor ds. operacyjnych
Vivus Finance

n Jak internet wpłynął on na oczekiwania
klientów w stosunku do rynku finansowego?
Przede wszystkim dzięki internetowi wszystko
jest łatwiej dostępne. Klienci przyzwyczaili się to tego i oczekują, że wszystko dostaną w kwadrans. Przed
erą Vivusa na rynku finansowym nie było to takie
proste.

Jakość obsługi klienta jest kluczowa
przy wyborze firmy pożyczkowej?
„Jestem bardzo zadowolona z Waszej
Firmy. Pożyczkę otrzymałam w 15 min. Bez
zbędnych formalności. Będę polecać Was
znajomym i sama nadal w potrzebie będę
korzystać z waszych usług.”
„Jestem Państwa klientką od ponad roku.
Dostałam dokładnie to co obiecaliście –
szybko i skutecznie udzielacie wsparcia i bez
zbędnych pytań, sprawnie i miło. Ważne, że
odbieracie telefony bez zbędnej zwłoki, czego
nie da się powiedzieć o różnych innych
firmach.”
- autentyczne opinie Klientów firmy VIVUS
pozostawione na stronie www

Drugi kierunek zmian to oczekiwanie produktów
prostych i zrozumiałych – jak najmniej dokumentów i jak najkrótsza umowa. Pamiętam klienta, który dzwonił do nas kilkukrotnie i upewniał się, że otrzyma pożyczkę w kilka minut. Okazało się, że właśnie
kończy się aukcja w Internecie, którą chce wygrać.
To tylko przykład, ale z pewnością Internet wyśrubował wymagania co do dostępności produktu i szybkości obsługi klienta.

NASI KLIENCI
WCIĄŻ SIĘ ZMIENIAJĄ
cję finansową. Pożyczają pieniądze na takie rzeczy
jak gadżety elektroniczne, sprzęt sportowy czy wycieczki last minute.
n Dlaczego przychodzą do Vivusa? Firma pożyczkowa kojarzy się raczej z pożyczaniem do pierwszego.

Beata Szwankowska
Dyrektor zarządzająca
Vivus Finance
n Kim jest osoba pożyczająca pieniądze
w Vivusie?
Są to głównie ludzie młodzi, otwarci na nowe
technologie i innowacje, lubiący wygodę. Patrząc
bardziej szczegółowo, na podstawie naszych ostatnich badań możemy te osoby podzielić na kilka grup,
które różnią się ze względu na motywy pożyczania,
podejście do finansów i styl życia. Część klientów to
łowcy okazji, którzy nie chcą odkładać pojawiających się możliwości na później, ale wykorzystywać
je od razu. Osoby te, na co dzień mają dobrą sytua-

Tak było jeszcze pięć lat temu. Wtedy podział był
jasny – dobrzy klienci szli do banków, a tacy, którym
banki odmówiły szli do firm pożyczkowych. Internet wszystko zmienił. Brzmi to banalnie, ale w przypadku branży finansowej jest bardzo prawdziwe. Już
trzy i pół miliona Polaków korzysta z bankowości na
telefonie. Grupa ta rośnie w tempie 30 proc. rocznie.
Podążanie za tymi zmianami to wielkie wyzwanie
dla dostawców usług finansowych. My płyniemy na
tej fali. Przyciągamy klientów minimalnymi formalnościami, prostą umową i szybką decyzją pożyczkową. Nie bez znaczenia jest też to, że opinie w sieci
na nasz temat są bardzo dobre. Fraza „vivus opinie”
jest jedną z częściej wyszukiwanych, nas to cieszy.
Bardzo dbamy o zadowolenie klientów i dlatego już
drugi rok z rzędu jesteśmy w gronie laureatów Gwiazdy Jakości Obsługi.
n Kto jeszcze pożycza w sieci? Bo nie wierzę,
że tylko młodzi i rozrywkowi.

n Duża zmiana oczekiwań klientów w ciągu
kilku lat

n Rzeczywiście tak to działa – raz do banku,
raz do firmy?

Młodzi tak, bo średni wiek naszych klientów to 29
lat, rozrywkowi niekoniecznie. Dużą grupę naszych
klientów stanowią osoby „w potrzebie”. To klienci,
którym zdarzył się większy niezapowiedziany wydatek. Typowy przykład – awaria samochodu. Każdy, kto
był w takiej sytuacji, wie ile problemów pojawia się
w związku z unieruchomieniem auta. Jeżeli więc mają do wyboru czekać z naprawą do wypłaty albo pożyczyć w Vivusie, to decyzja jest bardzo prosta. Prowizja, jaką u nas zapłacą, to równowartość trzech przejazdów taksówką.

Ta zmiana to efekt wejścia firm internetowych. Mamy jasne warunki, umowa dostępna jest na stronie www.
Według danych BIK większość naszych klientów to osoby, które równie dobrze mógłby otrzymać pożyczkę
w banku. A jednak z jakiegoś powodu przychodzą do
nas. Ludzie polubili pożyczki on-line, za szybkość uzyskania pieniędzy, wygodę i minimum formalności. Ci,
którzy raz z niej skorzystali, dostrzegli zalety i wracają,
gdy potrzebują dodatkowej gotówki. Tak jak idą do banku po kredyt hipoteczny, do nas przychodzą po niewielką, jednorazową pożyczkę.

Dokładnie. Firmy pożyczkowe nie są konkurencją banków, ale uzupełniają ich ofertę. Jak pokazują nasze badania, część klientów korzystających z naszych usług to osoby, które jednocześnie w banku mają kredyt na samochód, czy mieszkanie.
Do nas przychodzą, gdy chcą pożyczyć na inne, mniej kosztowne cele, ponieważ mamy szybką pożyczkę, spłacaną w jednej racie. Szybko rosnąca liczba naszych klientów potwierdza, że ludzie widzą i rozumieją ten podział.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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SELGROS – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI!
Hurtownie Selgros Cash&Carry od lat słyną z pełnego życzliwości i profesjonalizmu w stosunku do swoich klientów.
Firma przywiązuje dużą wagę do zapewniania kupującym komfortu podczas robienia zakupów,
opiekując się nimi w trakcie pobytu w halach, jak i w miejscach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

my się także, by w naszej ofercie znajdowały się wszystkie nowości rynkowe i premiery targowe. Dodatkowo w celu urozmaicenia zakupów we wszystkich halach organizujemy prezentacje produktów oraz stałe degustacje na stoiskach promocyjnych – mówi Cezary Furmanowicz.
Przedstawiciele firmy odwiedzają klientów również w miejscach prowadzenia przez nich biznesu
– restauracjach, hotelach, sklepach i mniejszych hurtowniach. W czasie tych spotkań przedstawiają najnowszą ofertę Selgros oraz poznają oczekiwania
klientów.

Ważny jest komfort
Selgros Cash&Carry wielokrotnie był nagradzany za swój wyjątkowy stosunek do klientów, zdobywając między innymi trzykrotnie wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi oraz pięć razy Złoty Laur Klienta w kategorii sieci hurtowni handlowych.
- Bardzo dziękujemy naszym klientom za przyznanie tytułu Gwiazda Jakości Obsługi 2015. To
właśnie klienci w głosowaniu internetowym docenili nasze wieloletnie wysiłki na rzecz wysokiej jakości obsługi w hurtowniach Selgros – mówi Cezary
Furmanowicz, dyrektor ds. marketingu Selgros
Cash&Carry.

Celem firmy jest zapewnienie klientom jak najwyższego komfortu zakupów, między innymi dlatego Selgros sukcesywnie modernizuje swoje hurtownie.
Szybką reakcję na potrzeby klientów ułatwia system zarządzania towarem, dzięki któremu potrzebny produkt można błyskawicznie odnaleźć i dostarczyć z magazynu do koszyka klienta. Centralny system komputerowy gwarantuje również zgodność

etykiet cenowych na regałach z tymi znajdującymi
się w kasach. Z kolei przejrzyste ułożenie produktów sprawia, że klient ma zawsze możliwość swobodnego porównania i wyboru towaru, a znajdujące się w ofercie promocyjnej artykuły wyróżnione
są na regałach za pomocą dodatkowych oznaczeń.
Selgros Cash&Carry oferuje także dodatkowy
serwis do produktów skierowanych do branży HoReCa, klienci mogą m.in. liczyć na bezpłatny dowóz
na terenie Polski zakupionego towaru w odpowiednich warunkach chłodniczych do własnych lokali
oraz korzystać ze specjalnie przygotowywanej dla
nich oferty asortymentowej.

Bogaty asortyment
Klientów od lat przyciąga do Selgros szeroki wybór wysokiej jakości towarów w korzystnych cenach.
Sprzedawane w hurtowniach Selgros owoce, warzywa, pieczywo, produkty mleczne, mięso oraz ryby
i owoce morza wyróżnia jakość i świeżość. Każda
hurtownia posiada jeden z najszerszych asortymentów na rynku, począwszy od artykułów spożywczych
po przemysłowe, chemię gospodarczą czy odzież.

Liczy się obsługa
Klienci Selgros podkreślają, że firma jest bardzo
przyjazna przedsiębiorcom, a otwarci i serdeczni pracownicy zawsze chętnie służą pomocą. Selgros zajmuje się klientami w trakcie zakupów w hali, jak i poza nią.
- Podczas zakupów naszym klientom pomagają
doskonale wyszkoleni pracownicy dysponujący dużą wiedzą na temat oferowanych produktów. Stara-

W poszczególnych hurtowniach bogata oferta uzupełniana jest o produkty pochodzące od dostawców
regionalnych, np. lokalnych producentów wyrobów
mlecznych czy mięsnych.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
oraz w Unii Europejskiej firma Selgros posiada wdrożony system HACCP, zapewniający najwyższą jakość i świeżość towarów, dając możliwość pełnej
kontroli nad produktem, zaczynając od produkcji,
a kończąc na momencie sprzedaży.

Programy bonusowo-rabatowe
Selgros Cash&Carry oferuje bardzo rozwinięty
system programów bonusowo-rabatowych, dzięki
któremu klienci mogą zyskać nawet 5-procentowy
rabat na zakupy. Innym przykładem jest „Programpremia”, za pomocą którego uczestnicy, kupując
określone towary, wymieniają zebrane punkty na nagrody. Najnowszym dzieckiem Selgros jest wprowadzony w ubiegłym roku Program Selgros Partner,
będący pakietem atrakcyjnych rabatów i specjalnych
warunków zakupowych na towary i usługi partnerów
firmy Selgros w Polsce.
Największą grupę klientów stanowią właściciele sklepów detalicznych, restauratorzy i hotelarze.
Jednak oferta firmy skierowana jest też do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dlatego w Selgros zaopatrują się także stołówki, domy opieki społecznej, szkoły, biura etc.
– Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku Cash&Carry w Niemczech i w Polsce, które pozwala zapewniać naszym klientom najlepszą jakość
towarów i obsługi. Początkowo zamierzaliśmy otworzyć tylko pięć obiektów. Dziś wiadomo, że docelowo będzie ich dwadzieścia – mówi Cezary Furma nowicz, dy rek tor ds. mar ke tin gu Sel gros
Cash&Carry.

WITTCHEN - Dziękujemy za zaufanie
WITTCHEN to firma rodzinna, założona w 1990 roku przez Jędrzeja Wittchena, który wraz z żoną Moniką zarządza nią do dziś. Obecnie WITTCHEN jest liderem
na rynku ekskluzywnych produktów skórzanych oraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, znaną i cenioną również za granicą. W swojej ofercie posiada
szeroką gamę luksusowych produktów galanteryjnych oraz odzieży skórzanej, którą charakteryzuje elegancki styl oraz najwyższa jakość.

Wartości Marki
Misją firmy jest twórcze i eleganckie budowanie marki WITTCHEN przez ludzi i dla ludzi, co
przejawia się w indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Mają oni możliwość korzystania z wartościowych kuponów rabatowych oraz wyjątkowego systemu lojalnościowego – dzięki tym wartościom dodanym, stworzonym specjalnie z myślą
o Klientach, oferta marki staje się jeszcze bardziej
atrakcyjna.

ją możliwość indywidualnego kompletowania tych
kolekcji.
Wszyst kie pro duk ty z boga tej ofer ty mar ki
WITTCHEN charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. Portfolio obejmuje torebki z luksusowej linii Elegance tworzone z najwyższej jakości skór, torebki i dodatki z wyjątkowej linii
Young robione ze skóry łączonej z innymi materiałami, komfortową i szykowną odzież zapewniającą wyjątkową estetykę i pełen komfort użyt-

Oferta internetowa
W 2006 roku swoją działalność rozpoczął Sklep
Internetowy WITTCHEN. Początkowo był tylko
dodatkiem do rozwiniętej już sieci salonów stacjonarnych. Szybko jednak okazało się, że Klienci chętnie korzystają z tego typu rozwiązania i dziś e-sklep
jest bardzo ważną ścieżką sprzedażową marki. WITTCHEN na każdym kroku dba o satysfakcję swoich Klientów – każdego z nich traktując indywidualnie, co odzwierciedla się w wysokich ocenach
i prestiżowych nagrodach przyznawanych przez konsumentów.

Najwyższa jakość wykonania
Historia marki WITTCHEN rozpoczęła się od
sprzedaży galanterii skórzanej i na tego typu produktach opierają się kolekcje bazowe marki, takie jak:
Da Vinci, Italy czy Arizona. Charakteryzują się one
ponadczasową klasyką, precyzją wykończenia oraz
elegancją zamkniętą w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki szerokiemu asortymentowi Klienci maDodatek przygotowany przez Polski Program Jakość Obsługi

kowania, delikatne szale i apaszki, szykowne czapki, rękawiczki, obuwie biznesowe i w stylu casual, a także kolekcje niezawodnych bagaży i funkcjonalnych parasoli. W sprzedaży znajdują się
również wody perfumowane, których wyjątkowe
zapachy doskonale oddają charakter marki WITTCHEN. Kolekcje sezonowe są odzwierciedleniem najnowszych trendów w światowej modzie,
zawsze odznaczają się unikatowym wzornictwem
i oryginalną kolorystyką.

Docenieni przez klientów
Działalność WITTCHEN zaowocowała wieloma nagrodami przyznanymi w prestiżowych konkursach, wśród których znalazła się między innymi
dwukrotnie Gwiazda Jakości Obsługi – w 2014 i 2015
roku. Wyróżnienie to co roku otrzymują firmy, które w opiniach konsumentów wykazują najwyższą
dbałość o obsługę Klienta oraz zyskały ich pozytywne rekomendacje. O przyznaniu tej wyjątkowej nagrody decydują głosy największej w Polsce społeczności konsumentów, korzystającej z portalu jakoscobslugi.pl oraz aplikacji mobilnej. Znak Gwiazdy
Jakości Obsługi rozpoznaje i ceni 10 mln Polaków.
Zdobyte wyróżnienia jeszcze bardziej motywują WITTCHEN do dalszego działania. Firma jest także zaangażowana w działalność filantropijną. Wspiera akcję Różowa Wstążka The Estée Lauder Companies w kampanii na rzecz walki z rakiem piersi. Od
1997 roku wspomaga finansowo Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład dla Niewidomych w Laskach – poprzez zakup komputerów i oprogramowania dla niewidomych, aparatów słuchowych, słowników dla osób niedowidzących, wyposażenia do internatu, finansowanie remontów itp. Pracownicy firmy również włączają się w pomoc, organizując Dni
Wolontariusza, podczas których prowadzą prace porządkowe na terenie Zakładu. Podkreśleniem zaangażowania społecznego firmy jest również wprowadzenie na metkach i opakowaniach produktów WITTCHEN pisma Braille’a.

www.sklep.wittchen.com
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Jak osiągnąć sukces w branży sprzedażowej?
Sukces w biznesie sprzedażowym determinowany jest przez wiele czynników, jednak w efekcie końcowym to przywiązanie Klienta do marki świadczy o sukcesie.
W Shell dążymy do zapewnienia najlepszej jakościowo oferty produktów, stale opracowując nowe technologie.
Nie zapominamy jednak, że to profesjonalizm i jakość obsługi Klientów oraz spełnienie ich oczekiwań odgrywają kluczową rolę.

Zdajemy sobie sprawę, że na wybór stacji wpływa bardzo wiele czynników, dlatego nieustannie poszukujemy rozwiązań podnoszących standard naszych usług. Staramy się, aby na stacjach Shell znajdowało się wszystko, czego kierowca potrzebuje
w drodze.
Dodatkowo na wybranych stacjach można odebrać zamówioną przesyłkę. Paczkomaty 24/7 umożliwiają odbiór paczek o dogodnej dla adresata porze,
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Najwyższa jakość produktów i usług

Paweł Odrzywołek,
Dyrektor Działu Stacji Paliw,
Shell Polska
Słuchajmy naszych Klientów
Dla Shell największą wartością jest człowiek.
Wszystko, co robimy w naszym biznesie sprzedażowym, robimy dla naszych Klientów. Ale żeby tak się
stało, musimy wiedzieć, jakie są ich potrzeby. Jak to
osiągnąć? Poprzez słuchanie naszych Klientów. A właściwie nie tylko słuchanie, ale w pierwszej kolejności pytanie. I to nie tylko raz na jakiś czas. Jako sprzedawcy powinniśmy być w stałym dialogu z naszymi
Klientami. Najlepszym sposobem jest oczywiście
kontakt bezpośredni. Informacja uzyskana podczas
rozmowy powinna być wykorzystywana w dalszych
działaniach. Dodatkowo nowoczesne technologie

W trosce o Klienta dbamy o to, aby nasza oferta
była najlepsza jakościowo, a nasze stacje i ich otoczenie były przyjazne. W ten sposób okazujemy naszym Klientom szacunek i dobrą atmosferę do współpracy. Ważne jest, aby sprzęt, z którego korzystają
Klienci, był zawsze sprawny i czysty, a półki zapełnione towarami. Chcąc pozostawić dobre wrażenie
wśród Klientów odwiedzających nasze stacje, dużą
wagę przywiązujemy do każdego szczegółu.
Niezwykle istotną rolę odgrywa zapewnienie
Klientom poczucia bezpieczeństwa. Dla wszystkich
pracowników Shell jest to priorytet. Dbając o wysokie standardy, przywiązujemy wagę do przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa określonych w naszej polityce BHP w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Wyraża się to poprzez ambitne cele, które stawiamy sobie zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Od kilku lat realizujemy program „Cel Zero”, który zakłada, że jesteśmy
w stanie funkcjonować bez wypadków.
Umiejętne słuchanie pomaga przygotowywać
produkty odpowiadające potrzebom Klientów i jednocześnie wnoszące zmianę jakościową do ich życia. W 1998 roku Shell, jako pierwsza firma energetyczna na świecie, wprowadził serię paliw szlachetnych – pomagających zwiększać osiągi silników samochodowych, za czym podążyły inne firmy w branży. Obecnie naszym Klientom oferujemy doskonałej jakości paliwa, takie jak Shell V-Power Nitro+
Racing, Shell V-Power Nitro+, Shell V-Power Nitro+ Diesel, Shell FuelSave, Shell FuelSave Diesel,
Shell AutoGas.

Technologia wyznaczająca trendy

pozwalają na dostosowanie formuły, w jakiej Klient
może podzielić się z nami opinią o sposobie prowadzenia przez nas biznesu. Dla przykładu, w Shell
świetnie sprawdza się „Głos Klienta”, czyli specjalnie przygotowana platforma online, która pozwala
Klientom oceniać wizyty na naszych stacjach oraz
zwrócić uwagę zarówno na elementy, które warto
wyróżnić, jak i te, nad którymi powinniśmy pracować. Dostęp do „Głosu Klienta” mają nie tylko pracownicy stacji, ale również menedżerowie sprzedaży, którzy w oparciu o informację od Klientów wprowadzają coraz to lepsze praktyki do naszej pracy.

Wprowadzone w 2013 roku paliwa Shell V-Power Nitro+ i V-Power Nitro+ Diesel stanowią najnowszą generację paliw premium i są efektem ponad
stu lat doświadczenia w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Na całym świecie nad rozwojem technologii Shell pracuje ok. 120 naukowców
i specjalistów.
Oferujemy nie tylko doskonałej jakości paliwa,
ale także oleje Shell Helix dla samochodów osobowych, oleje Shell Rimula dla samochodów ciężarowych i oleje Shell Advance dla motocykli. Firma
Shell od ponad 40 lat udoskonala technologię poz-

Oferta spełniająca oczekiwania
Obserwując trendy, nie sposób nie zauważyć, że
od dawna przyjeżdżamy na stację nie tylko po to, aby
zatankować. Nasze stacje paliw to miejsca pachnące świeżą kawą, w których załatwimy wiele różnych
spraw – zjemy śniadanie, zrobimy zakupy spożywcze czy też odbierzemy paczkę. Shell może poszczycić się zróżnicowaną ofertą pozapaliwową. Śniadanie na stacji – proszę bardzo. Już na 33 stacjach w całej Polsce nasi Klienci mogą skorzystać z oferty
Deli2Go i warto wiedzieć, że w ramach tej oferty pojawiły się nowe produkty śniadaniowe: chrupiące tosty i croissanty „na słono” w kilku smakach. Oferta
Deli2Go skierowana jest do osób poszukujących produktów świeżych i jakościowych, dostarczanych na
bieżąco. Cieszy nas również fakt, że serwujemy kawę COSTA o jakości dostępnej dotychczas wyłącznie w kawiarniach. Ekspresy zainstalowaliśmy na
145 stacjach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
Polski Program Jakość Obsługi I www.jakoscobslugi.pl

walającą na zmianę stanu skupienia gazu ziemnego
w ciecz. Efektem tych prac jest innowacyjna Technologia Shell PurePlus zastosowana w nowej generacji olejów silnikowych Shell Helix.

Silny i zgrany zespół
Nie ma dobrego biznesu bez silnego i zgranego
zespołu. To właśnie pracownicy, którzy na co dzień
troszczą się o Klientów, są naszą wizytówką. To oni
stoją na pierwszej linii i najsilniej odziałują na Klientów, realizując nasze cele i pokazują nasze wartości.
To ich Klienci powinni polubić i im zaufać. Dlatego
każda firma powinna w staranny sposób budować
swój zespół i dbać o rozwój swoich pracowników.
Warto tu zwrócić uwagę na znaczenie tzw. umiejętności miękkich, cech charakteru i usposobienia. Niezwykle ważne jest, aby życzliwość w stosunku do
Klienta była szczera, bo tylko to buduje zaufanie,
które procentuje lojalnością.

liwy i profesjonalny personel, dobre wyposażenie
i przyjazną atmosferę.
Firmy z zasięgiem globalnym mają również możliwość wprowadzania najwyższych standardów w całej swojej sieci tak, aby ułatwić Klientowi zakupy.
Dla przykładu, w Shell takim rozwiązaniem jest karta euroShell skierowana do naszych partnerów flotowych. Karta ta nie tylko pozwala na dokonywanie
płatności na naszych stacjach paliw w całej Polsce,
Europie i na świecie oraz wystawianie zbiorczej faktury za wszystkie transakcje, ale przy pomocy tej karty można także dokonywać opłat drogowych, co w znaczący sposób ułatwia naszym Klientom flotowym
prowadzenie ich biznesów. Podobnie jak w innych
obszarach Shell dba o pozycję lidera, zapewniając
Klientom biznesowym najnowsze rozwiązania, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb. Co więcej, Shell oferuje rozwiązania dla firm każdej wielkości – począwszy od najmniejszych, a skończywszy
na międzynarodowych korporacjach.

Warto również, aby firma dbała o tworzenie dobrych warunków pracy dla swoich pracowników. Zadowolony pracownik to pracownik dobrze wykonujący swoją pracę, a w efekcie zadowolony Klient.

Ucieczka do przodu,
łamanie statusu quo
Ważnym elementem sukcesu jest również innowacyjność, zarówno naszych produktów, tego, w jaki sposób patrzymy na świat, jak i metod, przy pomocy których stawiamy czoła wyzwaniom. W Shell
naszym biznesem jest energia. W szybko zmieniającym się świecie jednym z kluczowych wyzwań jest
poszukiwanie nowych rozwiązań energetycznych,
które pozwolą nam na utrzymanie obecnego poziomu życia przy możliwie jak najmniejszym wpływie
na środowisko naturalne.
Wymaga to nieustannej pracy nad technologiami, którymi już w tym momencie dysponujemy, ale
również tzw. ucieczki do przodu, czyli nieprzerwanego poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwalałyby przełamywać status quo. Robimy to we
współpracy z naszymi Klientami, partnerami biznesowymi i z sektorem publicznym. Razem chcemy
wypracowywać rozwiązania, które pomogą dostarczyć mniej emisyjne i bardziej efektywne sposoby
produkcji i wykorzystania energii.
Dla przykładu, wprowadzona w zeszłym roku na
rynek innowacyjna Technologia PurePlus to rewolucyjna metoda wytwarzania olejów silnikowych,
wykorzystująca opatentowany przez Shell proces
przekształcania gazu ziemnego w krystalicznie czystą bazę olejową. Baza olejowa, wytwarzana zwykle
z ropy naftowej, to główny komponent oleju silnikowego, mający bezpośredni wpływ na jego jakość. Co
więcej, olej produkowany z gazu jest znacznie mniej
emisyjny. To jeden ze sposobów, w jaki staramy się
realizować nasz postulat o zrównoważonej energii.

Spójność i rzetelność
Wszystkie elementy, które wskazałem wcześniej,
będą jednak traciły na znaczeniu, jeśli nie zachowamy spójności naszej oferty i wysokiego standardu
obsługi na wszystkich naszych stacjach. Dla Klienta bowiem ważna jest pewność, że ilekroć zawita na
stację czy odwiedzi sklep, zawsze znajdzie tak samo
dobre produkty, wysokiej jakości usługi oraz życzDodatek przygotowany przez

O Shell Polska
Shell Polska Sp. z o.o. działa
w Polsce od 1992. Działalność firmy
obejmuje biznes Retail – sieć stacji
i sklepów Shell, łącznie ponad 400
obiektów w całym kraju, oferujących
pełną gamę usług – od sprzedaży paliwa
przez myjnie po punkty gastronomiczne,
karty paliwowe euroShell, środki
smarne dla samochodów osobowych,
ciężarowych i motocykli, a także
program lojalnościowy – Shell
ClubSmart. Z początkiem 2013 roku
biznes Shell Aviation wkroczył na
rozwijający się w Polsce rynek lotniczy.
Od 2013 roku Shell Energy Europe Ltd.
działa jako jeden z pierwszych
podmiotów zagranicznych na rynku
hurtowego obrotu gazem.
W Zabierzowie koło Krakowa
od 2006 roku działa Shell Business
Operations, który pomaga prowadzić
globalne operacje Shell i jest jednym
z największych centrów operacji
dla biznesu działających w Polsce.

Dodatek informacyjno-promocyjny
do Gazety Wyborczej
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Czy lepiej jest patrzeć lewym czy prawym okiem?
n Jakie wnioski płyną z raportu VIII edycji
Polskiego Programu Jakość Obsługi?
Wyniki naszego raportu są optymistyczne. Rosnąca konkurencja oraz rozwój sprzedaży internetowej skłaniają sprzedawców do zwracania większej
uwagi na potrzeby klienta. Tradycyjne firmy narzekają na zjawisko „showroomingu”, polegające na
tym, że klienci coraz częściej oglądają towar w sklepie, ale zakupu dokonują w internecie. To koszmar
dla sprzedawców, ale zarazem szansa na poprawę
standardów obsługi dla nas wszystkich. Poprzez doradztwo oraz usługi posprzedażowe sprzedawcy mogą jednocześnie utrzymać klientów i atrakcyjność
tradycyjnych sklepów. Innej drogi nie ma, ponieważ
samą ceną trudno wygrać z internetem, w którym nie
ma kosztów czynszu, ekspozycji, ochrony itp.
n Dlaczego zdecydowaliście się łączyć badania jakości obsługi z lojalnością klientów?

Mirosław Bartoń,
Założyciel i Prezes
Zarządu VSC

Ponieważ nie ma prawdziwej lojalności bez satysfakcji – muszą iść w parze. Jedynie na chwilę można utrzymać klientów rabatami i bonusami, lecz prawdziwe przywiązanie do firmy musi wynikać z rzeczywistej satysfakcji. Dlatego badania jakości obsługi stały się kluczowym elementem marketingu relacji firm, dla których pracujemy. Grupa VSC zapewnia im unikalną ofertę, łącząc usługi z zakresu motywacji i lojalności z SecretClient® oraz badaniami

satysfakcji. Dzięki temu nasi klienci otrzymują lepiej opracowane zasady i skuteczniejszą komunikację programów lojalnościowych. Pomagamy również wykorzystywać audyty SecretClient® w programach motywacyjnych i systemach wynagrodzeń personelu.
n Co jest lepsze, zatrudnienie przez firmę tajemniczych klientów, czy analiza opinii zwykłych
konsumentów?
To tak, jakby zapytać, czy lepiej jest patrzeć lewym czy prawym okiem? Na szczęście można połączyć te dwie metody i – co ważne – podobnie jak
w przypadku oczu uzupełniają się nawzajem. Dlatego naszym klientom umożliwiamy łączenie badań
mystery shopping z analizą opinii prawdziwych konsumentów. Warto pamiętać, że Tajemniczy Klient
bada sprzedawców pod kątem realizacji firmowych
standardów obsługi oraz pozwala identyfikować odstępstwa od nich. Natomiast prawdziwi klienci oceniają obsługę pod kątem własnych oczekiwań. Jedynie zestawiając te dwie perspektywy, firma zyska
właściwy obraz. Na przykład może dowiedzieć się,
w jakim zakresie przyjęte standardy wymagają zmian.

jest unikalna baza wiedzy na temat konkurencji oraz
potrzeb klientów. Nasi klienci otrzymują od nas analizę ilościową i jakościową, pomagamy im w budowaniu przewag i strategii na kolejne lata.
n Jak te działania przekładają się na wyniki
Waszych Klientów?
Pracujemy dla największych marek i widzimy,
jak rośnie ich udział w rynku oraz sprzedaż, jednak
z uwagi na klauzule poufności nie mogę mówić
o szczegółach. Najlepszym dowodem na skuteczność tych działań jest fakt, że nasi klienci nie muszą
traktować badań SecretClient® oraz programów lojalnościowych w kategoriach kosztów. Te działania
szybko się zwracają i same na siebie zarabiają.

n Jak działa platforma jakoscobslugi.pl?
Badamy na niej opinie prawdziwych konsumentów na temat 44 tys. firm z 200 branż. Rezultatem

Tajemniczy klienci poprawiają jakość obsługi
Międzynarodowy Dzień Konsumenta to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się jakości obsługi klientów z perspektywy zarówno ich samych, jak i firm, z usług których korzystają.
Grupa VSC pod marką SecretClient® od 17 lat
prowadzi badania Tajemniczego Klienta. Swoimi działaniami umożliwia każdemu wpłynięcie na jakość obsługi w swojej okolicy.

do wskazanej placówki w celu sprawdzenia w niej
jakości obsługi. Tajemniczy Klient nawiązuje rozmowę z pracownikiem, na podstawie której ocenia jego kompetencje, umiejętność rozmowy, dyskretnie sprawdza również elementy wizualne lokalu. Po wizycie dostarcza raport drogą elektroniczną w postaci ankiety.

znaczone dla osób w różnych grupach wiekowych,
od 18 do 75 lat. Dołącz do sieci 70 000 audytorów SecretClient® w całym kraju i miej wpływ
na jakość obsługi w swojej okolicy! Zarejestruj
się na stronie: www.audyty.secretclient.com

n Kto może zostać Tajemniczym Klientem?

Justyna Zając
SecretClient®

n Jak wygląda praca Tajemniczego
Klienta?
Oso ba bio rą ca udział w ba da niu wcie la się
w rolę zwykłego, przeciętnego klienta i udaje się

Prowadzimy badania nawet w najbardziej odległych miejscach na terenie kraju, niezależnie od
tego, czy jest to wielotysięczna miejscowość, czy
mała wieś. Badania Tajemniczego Klienta są prze-

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

Program lojalnościowy ma realny wpływ na jakość obsługi
Wdrażając dla naszych klientów programy lojalnościowe, zwracamy szczególną uwagę na ich
znaczenie w utrzymaniu lub poprawianiu poziomu jakości obsługi w punktach sprzedaży.

Dagmara Drozd
Programylojalnosciowe.pl

Dodatek przygotowany przez Polski Program Jakość Obsługi

Motywacja ukierunkowana na jakość obsługi
– projektowanie, wdrażanie i obsługa programów lojalnościowych jest w Grupie VSC nierozerwalnie
związane z badaniami marketingowymi oraz doświadczeniami specjalistów Polskiego Programu Jakość Obsługi. Dzięki tak prowadzonym projektom
jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom kluczowych informacji do budowy długotrwałych relacji. Z jednej strony uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jak budowanie lojalności i pozytywnego wizerunku firmy wpływa na różnego rodzaju kanały sprzedaży oraz z drugiej strony – jak ten wpływ przekłada się na obsługę klienta końcowego.
Program lojalnościowy narzędziem dla obsługi klienta – projektując programy lojalnościowe skierowane do klientów końcowych, jesteśmy świadomi

I

www.jakoscobslugi.pl

tego, że oddajemy w ręce sprzedawców oraz konsultantów bezcenne narzędzie wspierające ich codzienną pracę. Przykładem takich działań jest program dedykowany klientom ekskluzywnej sieci salonów
Chantelle, w którym doceniamy lojalność klientek,
oferując w zamian szereg korzyści. Połączenie perfekcyjnej jakości obsługi z dodatkowymi korzyściami, płynącymi z uczestnictwa w programie Bonjour
Chantelle, owocuje utrzymaniem wysokiej pozycji
marki Chantelle na rynku oraz pozytywnym wizerunkiem w oczach klientów.

Know-how, narzędzia, ludzie – przyznawane
nam przez niezależnych ekspertów nagrody, w tym
m.in. Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu czy pozycja lidera Book of List 2014/2015 w kategorii „Business Process Outsourcing Companies”, czyli firm
wspierających outsourcing ważnych procesów biznesowych, stanowią dla naszych aktualnych i potencjalnych Klientów potwierdzenie, iż zlecając nam
opracowanie i obsługę programów lojalnościowych
swoich firm, wybrali właściwego partnera. Zachęcamy do kontaktu z nami managerów zainteresowanych wdrożeniem w swoich firmach efektywnego
programu lojalnościowego, konkursu lub usprawnieniem bieżących działań motywacyjnych. Nasz zespół pomoże w osiągnięciu spodziewanego punktu
zwrotu inwestycji.

kontakt@programylojalnosciowe.pl
tel. 071 799 89 59, wew. 30, 32, 39, 4
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