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Przegląd standardów

Model
odwróconego
myślenia

Aby więc zaprojektować w pełni
optymalny, budujący wartość
system obsługi klienta, należy
nie tylko w proces ten włączyć
pracowników, ale także samych
klientów. Dogłębne poznanie
Trwa era Customer Experience.
potrzeb obu tych grup jest
Tworzenie unikalnych doświadczeń kluczem do sukcesu tego
obecnie stanowi przyczynek
typu przedsięwzięcia.
do budowania przewagi konkuNiniejsze opracowanie stanowi
rencyjnej firmy. Już wkrótce
przegląd stosowanych na rynku
takie działania będą warunkiem
rozwiązań w zakresie organizacji
koniecznym powodzenia
rynkowego każdej firmy usługowej. obsługi klienta, w odniesieniu
do poszczególnych elementów
Dlatego podczas tworzenia
dowolnych procesów i standardów, standardu, zarówno w obszarze
wizerunkowo-organizacyjnym,
które mają prowadzić do sukcesu
jak i obsługowym. Zostało
firmy, kluczowe jest przyjęcie
ono wzbogacone o wskazówki
perspektywy klienta. Można to
eksperckie, wnioski płynące
uzyskać poprzez zastosowanie
z badań ilościowych, a także
Modelu Odwróconego Myślenia,
trendy w zakresie jakości obsługi,
w którym punktem wyjścia
o których warto pamiętać,
do wszystkich prac jest ustalenie
pożądanych doświadczeń klientów wypracowując własne rozwiązanie. Dodatkowo przedstawiony
firmy. Ten docelowy wzorzec
został kształt projektu badawzachowań służy do określenia
potrzebnych procedur, standardów czego, który może wspierać
taką inicjatywę.
i zasobów, a finalnie także usług,
jakie firma ma świadczyć.

Koncentracja na produkcie
Produkty,
usługi,
otoczenie

Produkty,
usługi,
otoczenie

Procesy,
systemy

Niezbędne
procesy,
systemy

Zarządzanie

Niezbędne
przywództwo

Interakcja,
zachowanie

Optymalna
interakcja,
zachowanie

Doświadczenie
jako wynik

Pożądane
doświadczenie
jako punkt
wyjścia

Koncentracja na doświadczeniu

Hill D., „Emocjonomika. Wykorzystanie emocji a sukces w biznesie”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010, str. 376
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Przegląd
Standardów

W odniesieniu do dokumentu,
który mieści w sobie standardy
obowiązujące w organizacji,
stosowane będzie określenie
„Standardy”.

Standardy
- definicja

Czemu służą standardy?
Standardy wyznaczają kierunek,
w którym organizacja chce
podążać. Względem wizerunku
pracownika / punktu obsługi
i organizacji pracy – określają
„pierwsze wrażenie” budowane
zarówno przez pryzmat wyglądu
pracownika (strój, makijaż,
fryzura etc.), jak i jego otoczenia
(ekspozycja, estetyka, zarządzanie
kolejką etc.). Względem obsługi
klienta - definiują i wzmacniają
zachowania pożądane oraz
definiują i obniżają skalę zachowań
niepożądanych. Obowiązywanie
standardów – zawartych
w odpowiednim dokumencie –
pozwala na skuteczne zarządzanie
obsługą klienta. Dzięki temu nie
ma wątpliwości, do jakiej obsługi
dąży organizacja, można zidentyfikować i uporządkować istniejące
procesy, sprawniej nimi zarządzać
oraz określić i świadomie rozwijać
kompetencje pracowników.

Warto na samym początku
zdefiniować, jak rozumiany jest
standard. Standard to nie tylko
usystematyzowane reguły
i wskazówki, które wyznaczają
ramy zachowania pracownika
podczas kontaktu z klientem.
Standard to także elementy
pozaobsługowe, jak na przykład
wizualizacja punktu obsługi czy
wygląd pracownika, których
ujednolicone funkcjonowanie
jest kluczem do budowania
spójnego obrazu organizacji.

Standardy wyznaczają kierunek,
w którym organizacja chce
podążać.

Standardy świadczą o dojrzałości
organizacji, budują wspólny
wizerunek i rozpoznawalną jakość.
To odzwierciedlenie wartości, na
których opiera się firma.
W niniejszej pracy standard
rozumiany będzie jako wyznacznik
funkcjonowania organizacji pod
kątem wizerunku pracownika
i punktu obsługi, organizacji pracy
(standard wizerunkowo-organizacyjny) oraz reguł i wskazówek
dotyczących zachowania pracownika podczas kontaktu z klientem
(standard obsługi). Poruszone
zostaną aspekty dotyczące funkcjonowania standardów podczas
obsługi klienta „twarzą w twarz”.
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Elementy
Standardu
Istniejące na rynku Standardy są
bardzo różne. Nie wszystkie funkcjonują pod nazwą „Standardy”.
Można znaleźć również „Księgę
Standardów Obsługi”, „Księgę
Jakości”, „Standardy Sprzedaży
i Obsługi Klienta” czy po prostu
„Standardy Obsługi Klienta”. Są
też firmy, które korzystają jedynie
z namiastki Standardów; jest to
wówczas na przykład dwustronicowy dokument pod nazwą
„Najważniejsze etapy w obsłudze
Klienta”, w którym znajdują się
kluczowe punkty zachowań, jakich
oczekuje się od pracowników.

Przegląd standardów

Warto przyjrzeć się bardziej
szczegółowo elementom, które
znaleźć można w Standardzie.
Poniższa część stanowić będzie
przegląd stosowanych na rynku
rozwiązań.
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Standard rozpoczyna się od
wstępu, który nakreśla, jakie są
przyczyny jego wprowadzenia
i jaki jest cel główny przyświecający jego stosowaniu. To
odpowiedź na pytanie, o jakiej
jakości jest mowa. Czy chodzi
o precyzyjną analizę potrzeb
klientów i wypracowanie

w sobie Standard. Podejścia
firm względem Standardu mogą
być bardzo różne. Z jednej
strony radykalne - szczegółowe
wytyczne względem zwrotów,
które należy obowiązkowo
stosować podczas komunikacji
z klientem i od których nie ma
odstępstw. Z drugiej strony
liberalne - dobre praktyki /
podstawowe zasady, które należy
traktować jako pomoc względem
kompleksowej obsługi klienta,
przede wszystkim jednak kierując
się tym, że każda interakcja
z klientem jest niepowtarzalna.

ą z ko w e z w r

dob
rozwiązań, które wyprzedzą
ich oczekiwania, czy może
o gwarancję jednolitej, spójnej
obsługi, niezależnie od kanału
kontaktu, zbudowanie wspólnego
wizerunku i najwyższej jakości?
A może wprowadzenie Standardu
to przede wszystkim reakcja na
fakt, że w obliczu rosnącej konkurencji i coraz większych oczekiwań
klientów nie wystarcza już tylko
oferować produkt, nawet jeśli jest
atrakcyjny, ale trzeba go również
odpowiednio opakować?
We wstępie znaleźć można
również informacje odnoszące się
do misji firmy; na czym opierają
się relacje z klientami i jakie są
szczegółowe cele i wartości,
które przyświecają organizacji.
Wstęp określa również, co zawiera

re pra kt yk

i

Istnieje też Standard będący
wypośrodkowaniem – określa
granice zachowania pracownika,
których nie należy przekraczać,
pozostając jednocześnie
elastycznym na unikatowość
każdego klienta i każdego z nim
kontaktu. Wstęp określa również,
czy Standard obowiązuje zarówno
pracowników w punktach
własnych, jak i franczyzowych.
Można tu także znaleźć trochę
historii; kiedy powstała firma
i rozwijała się na przestrzeni lat,
jaka jest etymologia nazwy, jaki
ma przedmiot i zakres działalności
czy też jaki jest jej udział w rynku.
Wstępem opatrzone bywają także
poszczególne części składowe
Standardu – stanowiąc uzasadnienie ich wprowadzenia.
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Standard
wizerunkowo
-organizacyjny
Część wizerunkowo-organizacyjna
zawiera między innymi opis tego,
jaki jest pożądany wizerunek
pracownika. Znaleźć więc można
tu informacje odnośnie wyglądu
pracownika, w tym:
• identyfikator – występuje
także razem z określeniem,
czy ma być przypięty do bluzki,
zawieszony na smyczy na szyi
czy po prostu przypięty w widocznym dla klienta miejscu,
• strój – w podziale na płeć –
w tym: (1) bluzka / koszula
– czy firmowa czy prywatna,
jakie kolory są dopuszczalne,
czy dopuszczalne są wzory /
motywy, czy istotne jest, żeby
bluzka zasłaniała ramiona / nie
miała zbyt głębokiego dekoltu,
(2) buty – z zaznaczeniem, że
powinny być czyste i wypastowane, dopasowane do reszty stroju, wiązane (mężczyźni),
czy palce i pięty powinny
być zakryte (kobiety), zakaz
noszenia obuwia sportowego
i kozaków. W przypadku butów
dla kobiet pojawia się także
dodatkowa informacja o optymalnej wysokości obcasów.
W opisie stroju dla kobiet pojawia
się również: (1) kostium - czy
firmowy czy prywatny, jakie są
dopuszczalne kolory i wzory,
do jakiej długości powinna być
spódnica, (2) apaszka – także
wraz z zaznaczeniem, czy chodzi
o apaszkę firmową czy może być
prywatna, jakie kolory są dopuszczalne, (3) rajstopy – czy jedynie
gładkie, cienkie, w cielistym
kolorze czy dopuszczalne są także
grubsze, kryjące.
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makijaż

dla kobiet – delikatny
lub jego brak

paznokcie
ręce

zadbane, jakie kolory
paznokci są dopuszczalne

biżuteria

dla kobiet – skromna,
w niewielkiej ilości,
dopasowana do stroju
lub jej brak,

zapach

przyjemny i elegancki,
o niskiej intensywności

Przegląd standardów

fryzura

zadbana i stosowna
do miejsca pracy,
w przypadku kobiet
– czy włosy mają być spięte,
w jakim kolorze powinna
być spinka, z wykluczeniem
opasek, kokard czy frotek

Z kolei dla mężczyzn znaleźć
można także: (1) kostium / garnitur
- czy firmowy czy prywatny, jakie
kolory są dopuszczalne, (2) krawat
– czy firmowy czy prywatny, jakie
kolory i wzory są dopuszczalne,
do jakiej wysokości powinien
sięgać, (3) skarpetki – w kolorze
spodni lub butów, w odcieniu
zbliżonym lub ciemniejszym, (4)
pasek – w kolorze analogicznym
do koloru butów i skarpetek.
Przy opisie stroju pojawia się
także informacja odnośnie
letniego dress code - czy przy
temperaturze powyżej 30 stopni
dopuszczalne są „złagodzenia”,
jak: (dla kobiet) noszenie spodni
7/8, rezygnacja z rajstop, buty
z wycięciem na palce, (dla
mężczyzn) rezygnacja z krawatu
i marynarki, podwijanie rękawów
koszuli

zarost

dla mężczyzn
– zadbany lub
jego brak, czy
dopuszczalny jest
kilkudniowy zarost

tatuaże
i piercingi

...w niewidocznym
miejscu
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Wizerunek pracownika to nie tylko
jego wygląd fizyczny, ale także
język ciała czy sposób porozumiewania się. Stąd też w Standardzie znaleźć można osobne
części poświęcone komunikacji
wewnętrznej, postawie względem
współpracowników czy językowi
używanemu podczas obsługi. I tak
odpowiednie części zawierają:

komunikacja w miejscu pracy
i postawa wobec współpracowników
• zarządzanie informacją – przekazywanie uporządkowanych,
konkretnych i zrozumiałych
komunikatów, nieignorowanie
nieprzychylnych informacji
• aktywne słuchanie, przyjmowanie perspektywy rozmówcy
• udzielanie informacji zwrotnej
– jako narzędzie do naprawy
i ulepszeń
• dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
• odnoszenie się
do współpracowników z szacunkiem, w sposób pomocny,
koleżeński i kulturalny, bez
uprzedzeń, chęć współpracy
w grupie
• otwarta i pozytywna postawa
do nowych pracowników
• brak używania zdrobnień
imion czy zwrotów, jak „kochanie”
• nieprowadzenie głośnych
rozmów, które mogą
przeszkadzać innym
• przekazywanie wiadomości
innemu pracownikowi
w sposób dyskretny
– ze szczególnym zachowaniem dyskretności i poufności
podczas przekazywania
danych wrażliwych (dane
osobowe, dane finansowe)
• brak poruszania tematów prywatnych w obecności klienta
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język w obsłudze:
• zwracanie się do klienta
w pierwszej osobie
• zwracanie się do klienta per
Pan/Pani (z dopuszczeniem
zwracania się z użyciem imienia, np. „Pani Kamilo” – w sytuacji, gdy jest już zbudowana
relacja z klientem)
• nieużywanie zdrobnień
• nieprzerywanie wypowiedzi
klienta
• nieponaglanie klienta
• mówienie w sposób wyraźny,
w odpowiednim tempie (powoli, ale niezbyt wolno; spokojnie, ale pewnym głosem),
niezbyt głośno, łagodnym
tonem
• używanie prostego,
zrozumiałego języka
• stosowanie precyzyjnych, jasnych wypowiedzi, budowanie
krótkich zdań
• unikanie słownictwa
branżowego, a w przypadku
konieczności ich użycia –
wyjaśnienie znaczenia
• brak wyrażania negatywnych
opinii na temat klienta, firmy,
współpracowników czy
konkurencji / poczuwanie się
do odpowiedzialności
za całą firmę. Nawet w sytuacji, w której klient uzyskał za
pośrednictwem innego kanału
kontaktu błędne informacje,
nie należy wyrażać się negatywnie, jedynie przeprosić
w imieniu firmy
• w przypadku konieczności
odniesienia się do któregoś
ze współpracowników –
używanie odpowiedniej formy,
typu „kolega”, „kierownik”
• zakazane i pomocne zwroty
– ta część pokazywana jest
na zasadzie opozycji, w formie
tabelarycznej; czego nie
mówić i co mówić w zamian

Przegląd standardów

NIE MÓWIĘ

UŻYWAM ZAMIAST TEGO

chwileczkę

proszę poczekać, to zajmie

nie wiem

dowiem się / sprawdzę / z posiadanych przeze
mnie informacji wynika, że

po raz kolejny powtarzam

pozwoli Pan, że wyjaśnię to w następujący
sposób

to oczywiste

pozwoli Pan, że wyjaśnię to na przykładzie

musi Pan

w tej sytuacji należy

nie ma takiej możliwości

w tej sytuacji należy

nie ma Pan racji

rozumiem Pana, pozwoli Pan jednak, że przedstawię mój punkt widzenia

Problem

kwestia / sprawa

wysoka cena

cena nie jest najniższa, ale

W tej części Standardu znaleźć
można również dodatkowe

rekomendacje dla nowych
pracowników
• wykazanie zaangażowania
w zdobywanie nowej wiedzy
i umiejętności oraz wykonywane czynności
• sposób szukania odpowiedzi
na pytania / wątpliwości –
czy najpierw należy szukać
informacji samodzielnie
w odpowiednich dokumentach
czy od razu i do kogo należy
się skierować
• uważne słuchanie – tak, by nie
zadawać tych samych pytań
wielokrotnie
• odpowiednia komunikacja
do klienta – w tym nieinformowanie go na początku

rozmowy, że jest się nowym
pracownikiem oraz odpowiednie zachowanie w sytuacji
braku wystarczającej wiedzy
do kompleksowej obsługi
klienta (czy i jak nowy pracownik powinien informować
klienta, że potrzebuje pomocy;
podziękowanie za cierpliwość)
Obok wizerunku pracownika
w tej części Standardu znaleźć
można także informacje odnośnie
wizerunku punktu obsługi, w tym
poruszone są kwestie:

wygląd miejsca pracy
• estetyka, porządek i czystość
na biurku, brak w widocznym
dla klienta miejscu „żółtych
karteczek”, osobistych rzeczy
(jak maskotki, prywatne
zdjęcia), kubków z napojami
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(dopuszczalna jest szklanka
z wodą)
przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurami
używanie materiałów
biurowych z logo firmy.
W przypadku nieposiadania
takich materiałów – używanie
materiałów bez żadnego logo
nieodtwarzanie nagrań muzycznych z żadnych urządzeń lub
puszczanie muzyki stonowanej
brak spożywania posiłków
w miejscu widocznym dla
klienta
niepalenie w miejscu pracy
oraz w miejscu widocznym dla
klienta
estetyka, porządek i czystość
wewnątrz punktu obsługi
– w tym brak okrycia wierzchniego na krzesłach, zwrócenie
uwagi na podłogi i ściany,
ekspozycje, oświetlenie
dostęp, aktualność
i odpowiednie umieszczenie
materiałów reklamowych
(w miejscach
ogólnodostępnych i do
dyspozycji pracownika) oraz
odpowiednie przechowywanie
materiałów zapasowych
odpowiednie oznakowanie
stanowisk, przy których
w danym momencie nikt nie
pracuje („stanowisko nieczynne, przepraszamy”)
estetyka, porządek i czystość
przed punktem obsługi –
w tym zwrócenie uwagi
na chodnik, oznakowanie,
ścianę i witrynę

zarządzanie kolejką i reakcja
na nowoprzybyłego klienta
W zależności od polityki firmy
czy wielkości punktu obsługi (jak
osobno dedykowany pracownik
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pełniący rolę Gospodarza –
dbającego o nowoprzybyłych
i oczekujących klientów)
i rozwiązań automatycznych
(jak elektroniczny system
kolejkowania) mogą to być różne
działania. Celem ograniczenia
kolejki należy przede wszystkim
zadbać o dobrą organizację
własnej pracy i skrócony do
minimum czas obsługi klienta.
W przypadku każdego nowego
klienta w punkcie obsługi /
utworzenia się kolejki zadbać
należy o niepoświęcanie jednemu
klientowi zbyt dużej ilości czasu
kosztem innych oczekujących
klientów oraz sprawianie wrażenia
zajętych – celem zminimalizowania zdenerwowania klientów
widzących pracowników, którzy
„nic nie robią”. Zarządzanie kolejką
i reakcja na nowoprzybyłego
klienta to szereg dodatkowych
elementów, które przedstawione
zostały na stronie kolejnej.
Standard wizerunkowo-organizacyjny zawiera też

reguły dotyczące organizacji
pracy
• sprawdzenie, czy urządzenia
potrzebne do pracy (jak
komputer, drukarka, faks)
są włączone i działają
prawidłowo
• posiadanie odpowiedniej
wiedzy w zakresie oferowanych produktów, usług
i wiedzy branżowej oraz systematyczne jej pogłębianie
• stałe zapoznawanie się
z nowościami ofertowymi,
obowiązującymi przepisami,
procesami, procedurami,
wytycznymi, wynikami oraz informacjami na stronie intranetowej i internetowej firmy
• czytanie poczty firmowej
na bieżąco
• zgłaszanie potrzeby

uzupełnienia wiedzy /
wystąpienia problemów
przełożonemu
Niektóre elementy Standardu nie
są umieszczone w części wizerunkowo-organizacyjnej, a w odpowiednich miejscach Standardu
obsługi. Dotyczy to przede
wszystkim języka w obsłudze.

Przegląd standardów

zarządzanie kolejką i reakcja na nowoprzybyłego klienta
nawiązanie kontaktu wzrokowego – także z określeniem, w jakim czasie
od momentu wejścia klienta do punktu należy go zauważyć
skinienie głową
podejście do klienta
„witamy w”,
„dzień dobry”

powitanie werbalne
uścisk dłoni
uśmiech / miły wyraz twarzy

„w czym
mogę
Panu pomóc?”
„jak mogę
pomóc?

jeżeli widzę, że klient potrzebuje pomocy
– rozgląda się, czyta ulotkę – podchodzę
do niego;
jeżeli jestem zajęty obsługą i wchodzi nowy
klient (…) – gestem zachęcam do zajęcia miejsca
dla oczekujących. Jeżeli sam gest nie wystarcza,
na chwilę przerywam bieżącą obsługę,
przepraszając obecnego klienta i zwracam
się do nowego klienta (...)

zapytanie o cel wizyty
zadawanie pytań otwartych / konkretyzujących sprawę,
z którą przyszedł klient

„może
zechce Pan
przyjąć pomoc przy
kompletowaniu
/ weryﬁkowaniu
dokumentów
/ pisaniu pisma?”

zaproponowanie czegoś do picia

pomoc w kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu formularzy
– z zachowaniem dyskrecji
zapisywanie pomocnych dla klienta informacji (numery telefonów,
potrzebne dokumenty, istotne daty)
wskazanie miejsca do oczekiwania

„może
zechce Pan
zapoznać się
z naszą
nową ofertą?”

w przypadku osób starszych – pomoc w zajęciu miejsca do oczekiwania

zaoferowanie materiałów informacyjnych / ulotek
poinformowanie o zasadzie jednej kolejki

„proszę Państwa,
sprawa, którą rozwiązuję,
zajmie około 20 minut.
Proszę o cierpliwość”

poinformowanie o wydłużonym czasie oczekiwania – gdy wiadome jest,
że sprawa właśnie obsługiwanego klienta jest czasochłonna
obsługiwanie poza kolejnością osób starszych / niepełnosprawnych
– po wcześniejszym uzyskaniu zgody od pozostałych oczekujących
kierowanie oczekujących klientów do mniej obciążonych stanowisk

LA
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Standard obsługi
Druga część Standardu – Standard obsługi - najczęściej podzielona jest
zgodnie z obszarami rozmowy z klientem, przy czym mieści w sobie
zarówno elementy miękkie, stricte odnoszące się do savoir-vivre obsługi
klienta, jak również cele sprzedażowe firmy (jak up i cross-selling). I tak,
znaleźć można tutaj:
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powitanie / nawiązanie kontaktu

zaproszenie kolejnego klienta

wyjście po klienta
wstanie od stanowiska
nawiązanie kontaktu
wzrokowego
uśmiech / miły wyraz twarzy

co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

zapraszam klienta, mówiąc
głośno: „zapraszam
kolejnego klienta”

nie krzyczę „zapraszam
kolejnego klienta”

wychodzę zza biurka, kierując się parę kroków w stronę klienta
działam zgodnie z zasadą: jeżeli klient stoi – ja też wstaję
nawiązuję kontakt wzrokowy z klientem
uśmiecham się do klienta

nie okazuję zdenerwowania,
zniechęcenia, zmęczenia

skinienie głowy

witam klienta skinieniem głowy

powitanie werbalne

mówię głośno i wyraźnie:
„dzień dobry”, staram się być
pierwszy;
witam się z klientem, a jeśli jest
on moim znajomym lub stałym
klientem – dostosowuję sposób
powitania i przebieg rozmowy

nigdy nie mówię:
„proszę”, „tak, słucham?”

podaję dłoń jedynie, jeśli klient
jako pierwszy zainicjuje ten
gest

mężczyźni nie powinni całować
kobiet w rękę

podanie ręki

przedstawienie się
z imienia i nazwiska

LA
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„nazywam się (…)”;
jeżeli nie znam klienta, mogę w trakcie powitania przedstawić się
imieniem i nazwiskiem

Przegląd standardów

co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

zaproponowanie klientowi,
żeby usiadł

werbalne: „może Pan usiądzie?”;
mówię: „proszę usiąść”
niewerbalne: zapraszającym
gestem wskazuję klientowi
krzesło

nigdy nie mówię: „niech
Pan usiądzie”

zajęcie miejsca siedzącego nie
wcześniej niż klient

w sytuacji, gdy stoję, czekam,
aż klient usiądzie jako pierwszy;
siadam na krześle równo
z klientem lub chwilę później niż
siada klient

nie dopuszczam do sytuacji,
w której ja siedzę, a klient stoi

„w czym mogę pomóc?”;
„jak mogę pomóc?”

unikam: „co robimy?”, „o co
chodzi?”, „co dzisiaj będzie?”,
„co załatwiamy?”;
nie mówię: „proszę?”, „tak,
słucham?”

zapytanie o cel wizyty

w przypadku, gdy klient długo
oczekiwał na obsługę
- odniesienie się
do oczekiwania
prośba o chwilę cierpliwości
– w przypadku, gdy przed
obsługą kolejnego klienta
konieczne jest dokończenie
czynności związanych
ze sprawą poprzedniego
klienta
zaproponowanie czegoś
do picia
weryfikacja klienta

jeżeli klient długo czekał w kolejce, nawiązuję do tej sytuacji:
„przepraszam za długi czas oczekiwania”, „dziękuję, że zechciał
Pan zaczekać”
„dokończę wypełnianie dokumentów i będę już do Pana dyspozycji.
Proszę o chwilę cierpliwości”

„może czegoś się Pan napije?”
pytam klienta, jeżeli nie wynika to z celu wizyty, czy jest już
naszym klientem;
ustalam, czy klient jest zainteresowany ofertą firmową czy
prywatną

LA
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badanie potrzeb / analiza potrzeb
co robimy / co mówimy?

utrzymywanie kontaktu
wzrokowego
weryfikacja danych klienta

aktualizacja danych klienta

utrzymuję kontakt wzrokowy
informuję klienta o konieczności weryfikacji danych, proszę
o potwierdzenie tożsamości, weryfikuję jego dane i dziękuję
za otrzymane informacje. Obowiązkowo proszę o (…);
w razie potrzeby wyjaśniam klientowi, jaki jest cel weryfikacji jego
danych;
sprawdzam zgodność podanych przez klienta danych z jego
dowodem tożsamości;
zanim klient poda mi jakiekolwiek dane wrażliwe – np. login, stan
płatności – dokonuję autoryzacji klienta przy użyciu dowodu osobistego albo innego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość
sprawdzam aktualność danych klienta, przede wszystkim numer
telefonu i adres e-mail. Każdorazowo podczas aktualizacji
wyjaśniam cel mojej prośby, wprowadzam dane do odpowiedniego
systemu, dziękuję za otrzymane informacje;
weryfikuję, czy w systemie są aktualne dane klienta; telefon
kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail – po uzyskaniu zgody
klienta wprowadzam aktualizację

poinformowanie o powodzie
zadawania pytań

przed rozpoczęciem zadawania pytań, informuję o powodzie
ich zadawania: „zadam Panu kilka pytań, aby dobrać jak
najlepszą ofertę”

rozpoczęcie badania potrzeb
od sprawy, z którą przyszedł
klient

w pierwszej kolejności badam potrzeby w zakresie sprawy, z którą
przyszedł klient

zadawanie pytań - w tym
zadawanie zarówno pytań
otwartych i zamkniętych

zadaję pytania otwarte i zamknięte. Rozpoczynam od pytań
otwartych, czyli takich, na które nie można odpowiedzieć „tak” lub
„nie”, np. „w jaki sposób korzysta Pan z (…)?”;
zadaję pytania wyjaśniające w trakcie wypowiedzi klienta –
poszukuję informacji;
zadaję tylko jedno pytanie na raz

w przypadku zadawania dużej
liczby pytań – dodatkowe
wyjaśnienia

jeżeli zadaję klientowi dużo pytań i widzę, że klient zaczyna
się niecierpliwić, wyjaśniam powód zadawania kolejnych pytań
i możliwy do osiągnięcia cel: „pozwoli Pan, że dopytam jeszcze o (…).
Dzięki temu będę mógł dopasować najlepszą ofertę”

pytanie o korzystanie z usług
konkurencji

pytam, czy klient ma już jakąś usługę u konkurencji

LA
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Przegląd standardów

co robimy / co mówimy?

notowanie

niewerbalne potwierdzanie
rozumienia klienta - właściwa
mimika
werbalne potwierdzanie
rozumienia klienta
nachylenie w stronę klienta
parafrazowanie

moderowanie toku rozmowy

pytam i notuję odpowiedzi na obowiązującym formularzu;
notuję ważniejsze sprawy;
pomagam w zapamiętywaniu - notuję wszystkie podawane etapy
załatwianej sprawy, terminy, numery telefonów
odzwierciedlam wypowiedzi klienta – potakuję, wyrażam zdziwienie,
empatię itp.;
słuchając tego, co klient mówi, delikatnie kiwam głową – na znak
zrozumienia
potwierdzam słowami, że rozumiem, co klient do mnie mówi: „tak,
rozumiem”
delikatnie nachylam się w stronę klienta
potwierdzam, że słucham klienta: „czyli rozumiem, że (…)”;
parafrazuję – wyrażenia w stylu „rozumiem, że (...)”; „czy dobrze
zrozumiałem (…)?”; „a więc chodzi Panu o (…)?”;
celem upewnienia się, że dobrze zrozumiałem potrzeby klienta,
podsumowuję je, używając parafrazy: „z naszej rozmowy wynika,
że (…)”, „jeżeli dobrze zrozumiałem, chciałby Pan (…)”
jeżeli klient mówi nie na temat i porusza wątki niezwiązane
ze sprawą, naprowadzam go na istotę problemu

podsumowanie wypowiedzi
klienta

przed zaproponowaniem rozwiązania podsumowuję wypowiedzi
klienta

autorefleksja i przejście
do prezentacji rozwiązania

zastanawiam się, czy wiem już, czego potrzebuje klient,
co i w jaki sposób mu zaproponuję, żeby klient był przekonany,
że ta oferta dopasowana jest do jego potrzeb – „w takim razie
myślę, że mam ofertę w sam raz dla Pana”, „myślę, że mam ofertę,
która Pana zainteresuje”

prezentacja rozwiązań / prezentacja oferty
co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

nieodsyłanie klienta

staram się samodzielnie
i kompleksowo rozwiązać
sprawę klienta; jeżeli klient
przyszedł do naszej placówki,
obsługuję go kompleksowo

nie odsyłam klienta bez
podjęcia próby rozwiązania jego
sprawy; nie odsyłam klienta do
stron www, aby tam sprawdził
interesujące go dane

podanie przewidywanego
czasu trwania obsługi

informuję o czasie trwania
obsługi – to nam zajmie 10-15
minut

nie używam takich zwrotów, jak:
to potrwa chwilkę; zajmie nam
to trochę czasu

LA
BS

17

18

LABS – Raport Standardy 2015

co robimy / co mówimy?

przedstawienie rozwiązania

przedstawienie oferty
alternatywnej

podanie procedury załatwianej
sprawy

realizacja priorytetów firmy

przedstawienie oferty
dodatkowej

posługiwanie się językiem
korzyści
przedstawienie różnic między
produktami
poszukiwanie rozwiązań
korzystnych i wygodnych dla
klienta
stosowanie narracji
korzystanie z narzędzi wspomagających
uzyskanie opinii klienta
na temat oferty

LA
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czego unikamy / czego nie mówimy?

udzielam informacji adekwatnej do celu wizyty. Udzielam zawsze
rzetelnej i kompletnej informacji;
przedstawiam rozwiązanie w jasny sposób;
prezentuję rozwiązanie dopasowane do potrzeb
zawsze, kiedy jest to możliwe, proponuję klientowi przynajmniej dwa
produkty, pomiędzy którymi będzie mógł wybrać;
jeżeli klient prosi o wybór – przedstawiam ofertę alternatywną;
jeżeli pierwszy wariant nie spodoba się klientowi – proponuję ofertę
alternatywną
podaję procedury załatwianej sprawy – tłumaczę krok po kroku
i ze szczegółami, jak będzie wyglądał przebieg załatwianej sprawy;
zawsze informuję klienta o poszczególnych krokach, opłatach
i terminach w załatwieniu sprawy
w pierwszej kolejności sprzedaję oferty priorytetowe;
proponuję (…);
zawsze informuję o obowiązującej promocji
zawsze w trakcie rozmowy proponuję produkt dodatkowy;
nawet jeżeli klient pojawił się ze sprawą nie związaną z zakupem,
wykorzystuję możliwość zachęcenia klienta do skorzystania
z aktualnej oferty;
do sprzedaży dodatkowych produktów nawiązuję w oparciu
o zebrane już informacje: „kompletnym rozwiązaniem byłoby
wzbogacenie oferty o (…)”
akcentuję korzyści;
prezentując rozwiązanie używam języka korzyści. Wspomagam się
informacjami uzyskanymi w trakcie analizy potrzeb
prezentując dwa produkty, przedstawiam najważniejsze różnice
między nimi
szukam rozwiązań korzystnych i wygodnych dla klienta - jeżeli jakieś
rozwiązanie może zmniejszyć zaangażowanie klienta – stosuję je
głośno mówię, opisując to, co aktualnie robię: „teraz muszę
sprawdzić dane w komputerze”, „sprawdzę w bazie danych”
podczas prezentacji używam narzędzi wspomagających, np. ulotek.
Wskazuję lub zaznaczam najważniejsze informacje
pytam klienta o zdanie na temat oferty, odnoszę się do dobrych
doświadczeń – moich oraz innych użytkowników;
pytam klienta o opinię na temat przedstawionego rozwiązania

Przegląd standardów

upewnienie się, czy wszystko
jest zrozumiałe

reagowanie na komunikację
niewerbalną
zadawanie pytań
potwierdzających
wizualizacja
podczas całej obsługi
- poświęcenie całej uwagi
klientowi

podczas całej obsługi – dbanie
o dyskrecję

co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

„nie wiem, czy wyrażam się
zrozumiale, proszę pytać
o szczegóły”;
„to trudne zagadnienie – proszę
pytać, a ja spróbuję wyjaśnić,
jak sprawa będzie załatwiona”;
upewniam się, czy warunki
oferty są dla klienta zrozumiałe oraz czy klient nie ma
dodatkowych pytań: „czy to, co
do tej pory zaproponowałem,
jest dla Pana zrozumiałe?”,
„czy chciałby Pan, żebym coś
jeszcze wyjaśnił?”

unikam wyrażeń typu „czy
wszystko Pan zrozumiał”, „czy
wszystko jasne?”

zwracam uwagę na mowę ciała, mimikę i gesty klienta oraz odpowiednio na nie reaguję
zadaję klientowi pytania potwierdzające, jednak nie więcej niż trzy,
np. „czy zgodzi się Pan, że oferta jest atrakcyjna?”
przedstawiam sprzęt, pokazuję, jak działa
traktuję obsługiwanego klienta jako najważniejszą część swojej
pracy;
podczas obsługi klienta jestem skoncentrowany na nim i jego
sprawie. Nie zajmuję się innymi, rozpraszającymi czynnościami, jak
rozmowa z innym pracownikiem, pisanie maili etc.
nigdy nie przerywam kontaktu z klientem, np. odebranie rozmowy
telefonicznej
jestem dyskretny i dbam o poufność sprawy klienta;
pilnuję, żeby klienci stojący za osobą, którą aktualnie obsługuję,
znajdowali się w odpowiedniej odległości. W razie konieczności
zwracam się do oczekujących klientów: „proszę Państwa, proszę
o zachowanie odstępu, będzie nam wygodniej”
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pokonywanie obiekcji
co robimy / co mówimy?

reakcja na obiekcje / ustalenie
ich przyczyn
rozwianie wątpliwości

przedstawianie korzyści
finansowych na różne sposoby

gdy klient ma wątpliwości, reaguję: „proszę powiedzieć, czego
jeszcze brakuje Panu w tej ofercie?”, „widzę, że ma Pan pewne
obawy. Czy mógłby Pan powiedzieć, co konkretnie Pana niepokoi?”
używam odpowiedniej argumentacji: „w tej ofercie rzeczywiście
płaci Pan więcej, ale to dlatego, że otrzymuje Pan (…)”;
wyczerpująco odpowiadam na każdą wątpliwość klienta
„oszczędność przy wyborze tego pakietu to 20 złotych miesięcznie
– przy umowie na 12 miesięcy to 240 złotych, a to niemała kwota”

finalizacja sprzedaży
co robimy / co mówimy?

podsumowanie

podsumowuję poczynione ustalenia;
podsumowuję, co zostało zrobione i/lub ustalone na przyszłość

uzyskanie akceptacji / podjęcie
próby zawarcia transakcji

gdy widzę, że klient jest gotowy do dokonania zakupu, próbuję
przejść do zawarcia transakcji: „umowę podpisujemy na Pana?”;
potwierdzam, że klient decyduje się na zawarcie umowy – przechodzę do czynności formalnych;
jeżeli klient sam nie deklaruje chęci zakupu produktu, zawsze
wychodzę z taką propozycją osobiście: „z naszej rozmowy wynika,
że ta oferta spełnia Pana oczekiwania. W związku z tym proponuję
jeszcze dziś podpisać umowę”

w przypadku, gdy dochodzi
do transakcji i konieczne jest
wzięcie dowodu tożsamości
– poinformowanie o powodzie
wzięcia dowodu

„żeby wypełnić dane do wniosku, poproszę o Pana dowód osobisty”

w przypadku, gdy dochodzi
do transakcji - zachęcenie
do zapoznania się z umową
i regulaminem
w przypadku, gdy dochodzi
do transakcji - wyjaśnianie,
jakie dokumenty są przekazywane klientowi do podpisania /
wypełnienia
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„zachęcam do zapoznania się z umową i regulaminem”

„proszę jeszcze o podpis pod umową”;
„proszę wypełnić wniosek o (…) i podpisać go imieniem i nazwiskiem”

Przegląd standardów

co robimy / co mówimy?

w przypadku, gdy nie dochodzi
do transakcji – ustalenie
przyczyn braku pozytywnej
decyzji

pytam klienta, jaki jest powód braku pozytywnej decyzji: „dlaczego
nie decyduje się Pan na tą ofertę?”

w przypadku, gdy nie dochodzi
do transakcji – propozycja
ponownego kontaktu

umawiam klienta na kolejne spotkanie / rozmowę telefoniczną;
(jeżeli nie dochodzi do realizacji sprawy podczas wizyty – umawiam
klienta w kalendarzu na inny konkretny termin. Dzień wcześniej
dzwonię i potwierdzam wizytę)

w przypadku, gdy nie dochodzi
do transakcji – pobranie danych

proszę klienta o dane kontaktowe, by móc zadzwonić i przedstawić
nową ofertę

pożegnanie
co robimy / co mówimy?

zapytanie, czy można jeszcze
w czymś pomóc

przekazanie wizytówki

zapakowanie materiałów /
dokumentów
deklaracja pomocy
poinformowanie o alternatywnych kanałach kontaktu

sprawdzam, czy klient wie już wszystko: „czy ma Pan jeszcze
jakieś pytania?”;
upewniam się, że wszystkie sprawy klienta, z którymi przyszedł,
zostały rozwiązane „czy coś jeszcze mogę dla Pana zrobić?”
wręczam wizytówkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz
numerem telefonu;
wręczam wizytówkę. W sytuacji, w której nie mogę przekazać
wizytówki, przybijam pieczątkę do ulotki;
wręczam klientowi dwie wizytówki – informując, że druga jest dla
osoby, która może być zainteresowana korzystaniem z naszych ofert
wszystkie materiały dla klienta pakuję do teczki
deklaruję chęć pomocy w przyszłości: „gdybym mógł w czymś
pomóc, proszę się ze mną kontaktować”
proponuję odwiedzenie strony www;
informuję o zdalnych formach kontaktu, np. poprzez stronę www lub
infolinię

w przypadku, gdy doszło
do transakcji - przekazanie
kompletnego i poprawnego
zestawu dokumentów

przekazuję kompletny zestaw dokumentów, zgodny z obowiązującymi wytycznymi

przekazanie materiałów
informacyjno-reklamowych

przekazuję klientowi ulotki oraz sporządzoną notatkę;
na zakończenie wręczam klientowi aktualną ulotkę produktową
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co robimy / co mówimy?

prośba o rekomendację

prośba o feedback

zaproszenie do skorzystania
z innych ofert
pożegnanie werbalne
zaproszenie do ponownego
odwiedzenia punktu
podziękowanie za wizytę /
poświęcony czas
wstanie na pożegnanie
podanie ręki
odprowadzenie klienta

jeżeli widzę, że klient jest zadowolony ze zrealizowanej sprawy
– proszę go o zarekomendowanie mnie i salonu swojej rodzinie /
znajomym;
zawsze po sprzedaży produktu lub gdy nie doszło do sprzedaży, ale
klient jest zadowolony z przebiegu rozmowy, proszę klienta o rekomendację: „cieszę się, ze stał się Pan naszym klientem. Jeśli będzie
Pan zadowolony z naszej oferty, proszę polecić nas Pana znajomym”
pytam klienta, co mogę zmienić, by w przyszłości jakości obsługi
w naszej firmie była na coraz wyższym poziomie;
jeżeli przeprowadzane jest badanie satysfakcji klienta, to na zakończenie rozmowy proszę również o pozostawienie opinii na temat
jakości obsługi
„w naszej ofercie mamy również inne, ciekawe rozwiązania. Gdyby
był Pan zainteresowany, zachęcam do kontaktu”
zawsze mówię: „było mi miło, że zechciał Pan do nas przyjść.
Z pewnością będzie Pan zadowolony. Do widzenia!”
„zapraszam ponownie”
„dziękuję za rozmowę”;
„dziękuję Panu za spotkanie”
na zakończenie rozmowy wstaję z krzesła
podaję dłoń jedynie, jeśli klient jako pierwszy zainicjuje ten gest
odprowadzam klienta kilka kroków w stronę drzwi

Standard obsługi, oprócz informacji odnoszących się do tego, jak powinna przebiegać „standardowa” rozmowa
z klientem, zawiera także osobne bloki odnoszące się do obsługi klienta niepełnosprawnego, „trudnego”,
obcojęzycznego, nietrzeźwego, rezygnacji czy reklamacji oraz jak się zachować, jeżeli konieczne jest odejście
„od stanowiska w czasie obsługi. Względem obsługi klienta obcojęzycznego jest to najczęściej ogólna
rekomendacja, że, w przypadku nieposiadania umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym,
należy przekierować klienta do innego pracownika / przełożonego. Odpowiednie części względem pozostałych grup klientów zawierają:
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Przegląd standardów

klient niepełnosprawny
co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

obsługa poza kolejnością

proponuję klientom oczekującym w kolejce obsługę osoby niepełnosprawnej poza kolejnością: „Proszę pozwolić, że obsłużę tego Pana
w pierwszej kolejności”

pytanie, czy i jakiej klient chce
pomocy

„jak mogę Panu pomóc?”;
w przypadku klienta poruszającego się na wózku pytam: „czy pomóc
Panu? Poprowadzić wózek?”, w przypadku klienta niewidomego
pytam: „pomóc Panu? Poprowadzić Pana? Informować o tym,
co znajduje się w otoczeniu?”. Warto opisywać otoczenie odnosząc
się do skojarzeń z tarczą zegarową, jak: krzesło na godzinie trzeciej

niedotykanie klienta bez jego
zgody

nie dotykam niepełnosprawnego klienta ani jego wózka bez
wyraźnego pozwolenia. Wózek jest częścią przestrzeni osobistej
osoby niepełnosprawnej

w przypadku klienta poruszającego się przy pomocy
kuli - udostępnienie miejsca
do pozostawienia kuli i pomoc
w podniesieniu kuli, jeżeli
zostanie położona na ziemi

jeżeli klient porusza się przy pomocy kuli, udostępniam mu miejsce,
gdzie może ją pozostawić. Jeżeli klient położy kulę na ziemi,
na zakończenie rozmowy pomagam ją podnieść

zachowanie w przypadku
klienta niesłyszącego / niedosłyszącego

kieruję twarz w stronę klienta. Jeżeli klient prosi o powtórzenie
informacji – robię to wyraźnie i głośno. Rozmowę z klientem
niesłyszącym / niedosłyszącym prowadzę w miejscu niedostępnym
dla osób trzecich, twarzą skierowaną przodem do okna. Jeżeli klient
przyszedł z kimś bliskim / asystentem – zwracam się do klienta,
nie do jego towarzysza

zachowanie w przypadku
klienta niewidomego

przedstawiam się, podaję
klientowi swoje ramię / łokieć
i idę śmiało przed nim. Gdy
odchodzę od klienta, informuję
go o tym. Czytam na głos pełną
treść dokumentów i proponuję
przesłanie wersji elektronicznej

nigdy nie pcham klienta przed
sobą, nie rozpraszam psa
przewodnika
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klient nietrzeźwy
co robimy / co mówimy?

wyjaśnienie, że nie jest
możliwe obsługiwanie klienta
nietrzeźwego
zaproszenie do odwiedzenia
punktu w innym terminie
w przypadku agresji ze strony
klienta – wezwanie ochrony /
policji

„przykro mi, ale w dniu dzisiejszym nie mogę Pana obsłużyć”

„zapraszam do mnie jutro lub w innym terminie”
w sytuacji, gdy klient przejawia agresję, wzywam ochronę / policję

klient rezygnujący

pytanie o przyczyny decyzji

próba zatrzymania

przekierowanie
do wskazanego kanału

co robimy / co mówimy?

czego unikamy / czego nie mówimy?

„dlaczego chce Pan podjąć
taką decyzję?”

unikam czasu przeszłego, żeby
nie traktować decyzji klienta
jako dokonanej, nie mówię:
„dlaczego podjął Pan taką
decyzję?”, „co skłoniło Pana do
takiej decyzji?

„co mogłoby wpłynąć na zmianę przez Pana decyzji?”
łączę klienta z linią utrzymaniową

poinformowanie o prawach
i obowiązkach wynikających
z rozwiązania umowy

informuję klienta, jakie są jego prawa i obowiązki w związku
z rozwiązaniem umowy

w przypadku ostatecznej
decyzji klienta
o rezygnacji - pomoc
w zakresie
przygotowania niezbędnej
dokumentacji

deklaruję pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do
rozwiązania umowy

w przypadku ostatecznej
decyzji klienta o rezygnacji –
zapewnienie, że klient zawsze
może wrócić

LA
BS

informuję klienta, że zawsze może wrócić

Przegląd standardów

klient reklamujący / zgłaszający skargę
co robimy / co mówimy?

przeproszenie klienta
podziękowanie za wysiłek
klienta
poinformowanie o trybie
składania reklamacji

„przykro mi za zaistniałą sytuację”;
„przepraszam za niedogodności”
„dziękuję za poinformowanie mnie o tej sytuacji”;
„dziękuję, że poświęcił Pan czas na napisanie reklamacji”
informuję klienta o obowiązującym trybie składania reklamacji

klient trudny – czyli klient przejawiający agresję, krzyczący etc.
co robimy / co mówimy?

zachowanie spokoju,
wykazanie zrozumienia i próba
rozwiązania sprawy klienta

„rozumiem Pana irytację. Proszę jednak opisać, co się stało.
Postaram się pomóc”

dopilnowanie, żeby rozmowa
odbywała się na siedząco

pozycja stojąca sprzyja ekspresji negatywnych emocji, dopilnowuję
zatem, żeby rozmowa odbywała się na siedząco

propozycja rozmowy
w osobnym pomieszczeniu,
z udziałem przełożonego

proponuję rozmowę w osobnym pomieszczeniu, z udziałem przełożonego

w przypadku dalszego zdenerwowania / krzyków klienta
– odwołanie się do głównego
wątku

„chcę się skupić na rozwiązaniu. Proszę mi powiedzieć, co dokładnie
się stało?”

reagowanie na wulgaryzmy /
obrażanie

„chcę się skupić na rozwiązaniu Pana sprawy. Trudno mi się skoncentrować, gdy zwraca się Pan do mnie w ten sposób”;
„jeżeli nadal będzie Pan krzyczał, będę zmuszony przerwać obsługę
i wezwać ochronę. Możemy wrócić do sprawy?”;
„osobiście mnie to obraża. Proszę nie zwracać się do mnie w ten
sposób i pozwolić mi skończyć”

w przypadku niemożności
kontynuowania rozmowy
(klient, mimo zwracania mu
uwagi, nadal jest agresywny)
– zakończenie rozmowy
i zaproszenie do odwiedzenia
punktu w innym terminie

„przykro mi, ale w tej sytuacji jestem zmuszony zakończyć rozmowę.
Zapraszam w innym terminie”;
„bardzo mi przykro, że Pan mnie nie słucha. Jestem zmuszony
zakończyć tę rozmowę. Proszę przyjść w innym terminie”
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co robimy / co mówimy?

w przypadku dalszej agresji –
wezwanie ochrony / policji
w przypadku sporu z grupą
– „wybranie” jednej osoby
do dyskusji – aktywnej, ale
nie najbardziej ożywionej i spokojne zwracanie się do
niej

w sytuacji, gdy klient nadal przejawia agresję, wzywam ochronę /
policję
Jeżeli w sporze uczestniczy kilka osób, „wybieram” jedną osobę
do dyskusji; taką, która jest aktywna, ale nie najbardziej ożywiona –
i zwracam się bezpośrednio do niej, mówiąc spokojnym tonem

konieczność odejścia od stanowiska
co robimy / co mówimy?

przeproszenie klienta przy
rozpoczęciu przerwy
poinformowanie o powodzie
odejścia

zanim odejdę od klienta, mówię: „przepraszam”
„pójdę tylko po (…)”

poinformowanie o czasie
nieobecności

przy sprawach mogących trwać dłużej, informuję klienta o szacunkowym czasie nieobecności: „przygotowanie dokumentów zajmie mi
5 minut”

zagospodarowanie czasu
klienta

przekazuję klientowi na przykład aktualną ulotkę z ofertą produktu,
o którym nie rozmawialiśmy;
zachęcam klienta, aby obejrzał ulotki

upewnienie się, że klient nie
będzie miał dostępu do danych,
do których nie jest
upoważniony
przeproszenie klienta
po zakończeniu przerwy
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przed odejściem upewniam się, że klient nie będzie miał dostępu
do danych, do których nie jest upoważniony

po powrocie mówię: „przepraszam”

Okiem eksperta

Okiem
eksperta
Jak powinien wyglądać dobry
Standard? Po pierwsze powinien
być przyjazny w odbiorze dla
odbiorcy, czyli dla pracowników
Państwa firmy, którzy na co dzień,
obsługując klientów, będą z niego
korzystać. Czytelność tekstu
i łatwiejszą z nim pracę zwiększy
także stosowanie wypunktowanych list zamiast długiego tekstu
ciągłego, z rozbudowanymi, kwiecistymi zdaniami, które przegadują
pierwotny sens danego standardu.
Nawiązując do powyższego zdania
- nie należy też niepotrzebnie
zwiększać objętości Standardu.
Czytając powyższy fragment
tekstu powinno stać się jasne,
dlaczego warto skupić się
na kwestiach rzeczywiście
najistotniejszych, a nie rozdrabniać
się do nadmiernych szczegółów.
Struktura Standardu powinna
być jasna i przejrzysta, tak,
by łatwo można było znaleźć
potrzebne informacje. Obrazując
to na przykładzie - zasadne
jest umieszczenie informacji, że
każdego klienta należy przywitać
uśmiechem / miłym wyrazem
twarzy i w trakcie rozmowy
utrzymywać z nim kontakt
wzrokowy. Jednak szczegółowe
doprecyzowania typu: „nie
koncentruj wzroku powyżej linii
brwi oraz poniżej ust klienta”,
„skupiaj spojrzenie na przestrzeni
między brwiami a ustami klienta”,
„kontroluj wymowność spojrzenia.
Nie ściągaj brwi, w przeciwnym
bądź razie będziesz wydawał się
nieprzychylny i nieprzyjazny. Nie
mruż oczu. Nie rób tzw. wielkich
oczu. Nie przewracaj oczami.
Wystrzegaj się spojrzeń zbyt
długich i zbyt krótkich” sprawiają,
że założone meritum przekazu
zostanie utracone, a ilość treści

sprawi, że z dokumentu pracownicy będą korzystać niechętnie.
Przy bardziej rozbudowanych
Standardach dobrą praktyką jest
wprowadzenie spisu treści. Warto
też korzystać z infografiki, która
jest doskonałym sposobem
na zwiększenie stopnia przyswojenia informacji. Standard powinien
zawierać jak najmniej odnośników
do innych dokumentów. Odnośniki
w znaczącym stopniu zniechęcają
do korzystania ze Standardu;
powodując, że przestaje być dokumentem wystarczającym. Można
na przykład w części opisującej
etap badania potrzeb umieścić
informację (w wersji elektronicznej
koniecznie w postaci hiperłącza):
„badając potrzeby mogę korzystać
z banku pytań -> przejdź
do banku pytań)”.
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Nie należy mylić Standardu
z Księgą Identyfikacji Wizualnej
czy wytycznymi dotyczącymi
merchandisingu. Księga
Identyfikacji Wizualnej to
dokument, w którym znajdują
się szczegółowe informacje
dotyczące reguł odnoszących się
do znaku graficznego i elementów
tworzących system identyfikacji
wizualnej, takich jak kolorystyka,
typografia czy charakterystyczne
elementy graficzne. To właśnie
w Księdze Identyfikacji Wizualnej,
a nie w Standardzie, powinny
znajdować się szczegółowe
informacje dotyczące tego, jak
powinny wyglądać wizytówki czy
stopki mailowe. Z kolei dokument
odnośnie merchandisingu to
źródło informacji o tym, jakie są
szczegóły odnośnie wyglądu
zewnętrznego i wewnętrznego
punktu obsługi. W Standardzie
powinny więc znajdować się
jedynie kwestie odnoszące się
do estetyki i porządku oraz
dostępności i aktualności materiałów, a w dokumencie z wytycznymi dotyczącymi merchandisingu
informacje odnośnie ekspozycji
produktów i aranżacji wnętrza.
Jednocześnie jednak trzeba

Jeżeli pracownik powie do klienta „w czym mogę pomóc?” tonem
przypominającym warczącego psa i patrzeć będzie na niego
wzrokiem mówiącym „dlaczego mi przeszkadzasz, nie widzisz,
że jestem zajęty?”, to czy uwierzyć można w to, że rzeczywiście
pracownik chce pomóc i interesuje go, w jakim celu klient
przyszedł do punktu obsługi?

pilnować, by Standard był spójny
ze wszystkimi innymi dokumentami i działaniami organizacji.
Jednak nawet najlepiej opakowany,
najładniej oprawiony Standard,
nie będzie funkcjonował dobrze,
jeżeli treść nie będzie zrozumiała
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i maksymalnie uniwersalna.
Jeżeli na przykład ważne jest,
by pracownicy unikali słownictwa
branżowego, warto podać
przykłady takiego słownictwa.
Słownictwo, które stosuje
pracownik w pracy codziennej,
przestaje być dla niego branżowe;
przenika nim i asymiluje jako słownictwo w równym stopniu przystępne dla wszystkich. Stąd też
niekoniecznie wyjaśni klientowi, co
oznacza użyte przez niego sformułowanie „indeksacja składki”.
Umieszczanie przykładów ma
swoje uzasadnienie szczególnie
tam, gdy znaczenie elementu
może być niejednoznaczne /
niezrozumiałe (jak unikanie
słownictwa branżowego) lub
jeżeli celem jest, żeby pracownik
posługiwał się określonymi
słowami czy zwrotami. Zdecydowanie lepiej, jeżeli pracownik
rozpoczynający obsługę klientowi,
który długo oczekiwał, powie:
„dziękuję, że zechciał Pan
zaczekać niż: przepraszam za długi
czas oczekiwania.” Dzięki temu
zachowana jest relacja partnerska
na linii klient-pracownik. Pracownik
nie daje odczuć klientowi,
że konieczność oczekiwania
na obsługę to jego wina czy wynik
złego zarządzania. Z kolei uniwersalność treści odnosi się do tego,
że, niezależnie od klienta i charakteru sprawy, z jaką przyszedł
(„sprzedażowy” nastawiony
pozytywnie vs. „obsługowy”
nastawiony negatywnie; obsługa
sprzedażowa vs. posprzedażowa),
rozmowa zgodna z zapisami
w Standardzie będzie możliwa
do przeprowadzenia w naturalny
dla pracownika sposób.
7-38-55. Magiczna reguła komunikacyjna. Spośród docierających
komunikatów, 7% czerpane jest
ze słów, 38% z tonu głosu, 55%
z mowy ciała. Przy czym reguła
ta nie odnosi się do każdego

Okiem eksperta

komunikatu, a do sytuacji,
w których ma miejsce komunikacja
postaw i emocji przy niespójnym
przekazie; niespójnym względem
komunikatu werbalnego, dźwiękowego i ekspresji twarzy. Co ta
reguła oznacza dla Standardu?
Jeżeli pracownik powie do klienta
„w czym mogę pomóc?” tonem
przypominającym warczącego
psa i patrzeć będzie na niego
wzrokiem mówiącym „dlaczego mi
przeszkadzasz, nie widzisz,
że jestem zajęty?”, to czy uwierzyć
można w to, że rzeczywiście
pracownik chce pomóc i interesuje
go, w jakim celu klient przyszedł
do punktu obsługi? Stąd też
ważne jest stworzenie takiego
Standardu, który będzie uwzględniał zarówno przekaz werbalny, jak
i niewerbalny.
Pochylić należy się także nad
formą zapisu; zdecydowanie lepiej
pisać w pierwszej osobie w trybie
oznajmującym („weryfikuję
klienta”) niż w trzeciej osobie
w trybie rozkazującym („zweryfikuj klienta”). Dzięki takiej formie,
przyjaznej dla odbiorcy, treść tam
zawarta traktowana będzie jako
ścieżka, którą chce się podążać,
a nie jako trasa przepełniona
samymi nakazami i zakazami.
Użyte sformułowania powinny
być też jednoznaczne. Tak na
przykład zapis: „w wolnym czasie
pogłębiam swoją wiedzę z zakresu
ubezpieczeń” powinien zostać
uzupełniony o źródło najaktualniejszej wiedzy. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko, że pracownik
zignoruje ten punkt lub też
miejsce, w którym będzie chciał
poszerzać swoją wiedzę, nie
będzie tym źródłem, które jest
przez firmę rekomendowane /
uznane jako wiarygodne.
Ważne jest także to, żeby
konkretnie wskazać, kto i w jakim
zakresie jest odpowiedzialny
za realizację Standardu. Pozwoli

to na zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia rozproszenia odpowiedzialności. Nie ma wątpliwości,
jeżeli dana kwestia dotyczy
obsługi klienta „przy biurku”;
wówczas realizacja Standardu
dotyczy każdego pracownika
w takim samym zakresie. Jednak
na przykład podczas opisu działań
w zakresie zarządzania kolejką
bardzo istotne jest wskazanie,
kto odpowiedzialny jest za ich
realizację. Trzeba w wyraźny
sposób oddzielić ten obszar od
obsługi klienta „przy biurku”.
Można na przykład zamieścić
informację „Jeżeli w dniu dzisiejszym pełnię funkcję Gospodarza
(…)” – pozostawiając wskazywanie
Gospodarza na dany dzień
przełożonemu / wewnętrznym
ustaleniom punktu obsługi. Analogiczne doprecyzowanie istotne
jest przy takich elementach, jak
sprawdzenie, czy ogólnodostępne
materiały reklamowe są aktualne
i kompletne oraz zgłaszanie awarii
i uszkodzeń. Tu również można
zastosować podobne rozwiązanie
– umieszczając w odpowiednim
miejscu Standardu informację
„jeżeli zauważę jakieś braki
w materiałach bądź dostępne
materiały są nieaktualne,
zgłaszam to mojemu przełożonemu”.
Istotny jest także sposób, w jaki
stosowane są powtórzenia.
Zrozumiałe i zasadne wydaje się
podkreślanie kluczowych kwestii;
jak na przykład po szczegółowym opisie danego obszaru
i elementów wchodzących w jego
skład wraz z przykładami warto
zamieścić krótkie podsumowanie
kluczowych elementów w danym
obszarze. W ten sposób dzięki
efektowi ekspozycji (ang. mere
exposure effect) zwiększone jest
prawdopodobieństwo przyswojenia informacji. Jednak nieumiejętne stosowanie powtórzeń
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może doprowadzić do utraty
jasności i przejrzystości struktury.
Jeżeli zatem część Standard
obsługi będzie miała układ: obszar
rozmowy-> element-> doprecyzowanie, to nie powinno być sytuacji,
w której treść z doprecyzowania
jest tym samym, co kolejny
element. Obrazując to na przykładzie:
• Przedstawiam rozwiązanie
•• Przedstawiam
rozwiązanie dopasowane
do potrzeb
•• Podczas prezentacji
używam języka korzyści
•• Korzystam z narzędzi
wspomagających (ulotka,
notatka etc.)
• Proponuję ofertę
uzupełniającą
• Używam narzędzi
wspomagających
(ulotka, notatka etc.)
• Podsumowuję
ustalenia
z klientem

W powyższym przykładzie
„używam narzędzi wspomagających (ulotka, notatka etc.)” pojawia
się zarówno jako doprecyzowanie
w punkcie pierwszym oraz jako
osobny element.
Na końcu Standardu warto
umieścić informację o tym,
do kogo i w jakiej formie zwrócić
się w razie pytań czy sugestii.
To informacja dla pracowników,

że autorzy Standardu / osoby
odpowiedzialne w organizacji
za jakość obsługi, są otwarci
na dialog. Uzyskane w ten sposób
informacje mogą być bardzo
cenne dla ulepszenia Standardu
i stanowić mocną podstawę
jego ewaluacji. Należy bowiem
pamiętać, że Standard, nawet ten
dobrze funkcjonujący, nigdy nie
jest produktem skończonym.

Check lista

Jak powinien wyglądać dobry Standard?
jasna i przejrzysta struktura
wypunktowane listy
spis treści
infografika
brak odnośników do innych dokumentów
Standard Księga Identyfikacji Wizualnej
Standard wytyczne dotyczące merchandisingu
spójność z innymi dokumentami
zrozumiała i uniwersalna treść
jednoznaczne sformułowania
tryb oznajmujący, pierwsza osoba
konkretne wskazanie, kto i w jakim zakresie
odpowiedzialny jest za realizację standardu
umiejętne stosowanie powtórzeń
W razie pytań, sugestii, napisz
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Okiem eksperta

Zagrożenia
Standard musi ewoluować.
Musi na bieżąco dostosowywać
się do otoczenia rynkowego,
potrzeb klientów i pracowników. W przeciwnym razie
nie będzie użyteczny bądź
też, co gorsze, może stać się
przyczyną negatywnych emocji.
Coś wyjątkowego może stać
się normą. Norma może stać się
powodem frustracji.
Ogromnym zagrożeniem, rozpatrując Standard pod kątem jego
„życia na co dzień”, jest ryzyko,
że nie będzie wykorzystywany
przez pracowników. Niebezpieczna jest też sytuacja,
w której realizacja Standardu
przeradza się w bezduszny
automatyzm, kiedy to pracownicy sztywno i bezrefleksyjnie
stosują się do zapisów
w nim zawartych. Zarówno
w przypadku niekorzystania
ze Standardu, jak i bezdusznego
automatyzmu, można zauważyć
podobne przyczyny, wśród nich:
• brak zaangażowania pracowników, wynikający
z tego, że pracownicy nie
są współtwórcami Standardu. Standard to odgórne,
szczegółowe, sztywne
wytyczne obsługi klienta,
w którym nie ma mowy
o elastycznym podejściu
• Standard nie jest pomocny
w codziennej pracy – powstał
w oparciu o cele organizacji,
a nie uwzględnia pozostałych
interesariuszy - potrzeb
i doświadczeń klientów oraz
pracowników. Taki Standard
ani w pełni nie zaspokaja
oczekiwań klientów, ani też
nie spotyka się z ochoczym
przyjęciem przez pracowników
- nie mają poczucia, że dzięki
niemu praca jest łatwiejsza.

Klient odwiedzający bank otrzymuje propozycję napicia się
kawy. Jeszcze jakiś czas temu było to w polskich bankach czymś
wyjątkowym. Tak też – wyjątkowo – czuł się klient, któremu kawę
zaproponowano. Gest, który parę lat temu w oczach klientów
podnosił prestiż obsługi, stał się normą. Przerodził się w coś,
czego klient oczekuje podczas każdej wizyty. Ta sama kawa,
która budowała pozytywne odczucia, może obecnie wywołać
silnie negatywne doświadczenie – gdy klient propozycji napicia
się kawy nie otrzyma.
W przypadku jednego z banków Standard mówi o tym, że
każdemu oczekującemu klientowi należy zaproponować coś do
picia. Standard ten realizują wszyscy pracownicy. Zatem klient,
który czeka w kolejce i nie ma ochoty na kawę, parokrotnie
odpowiada „dziękuję, nie chcę kawy”. Parokrotnie, ponieważ
każdy przechodzący obok pracownik, widząc, że klient czeka,
a nie otrzymał jeszcze żadnego napoju, składa odpowiednią
propozycję. Jest to wynik nieumiejętnego wskazania, kto i w jaki
sposób jest odpowiedzialny za realizację Standardu w przypadku
klienta oczekującego. Takie sytuacje mogą wywołać niezadowolenie klienta czy wręcz uczucie frustracji.

Jednym ze źródeł bezdusznego
automatyzmu jest nieumiejętne
zbieranie i wykorzystywanie
wyników badania Tajemniczego
Klienta. Jeżeli w firmie badaniom
tym towarzyszy atmosfera ciągłej
kontroli i presji na osiąganie jak
najwyższych wyników po wizycie
audytora, stosowanie Standardu
może przyjąć karykaturalną formę.
W skrajnej sytuacji pracownicy nie
skupiają się na tym, by jak najlepiej
obsłużyć klienta, tylko chcą
„uzbierać jak najwięcej punktów”
podczas audytu. Wiedzą, że na
nic się zda ich nieszablonowe
podejście; co więcej, mogą na nim
stracić - „hmm, skoro za ekstra
wrażenie / indywidualne podejście
nie otrzymam żadnych punktów,
a za brak prośby o rekomendację
stracę 20 punktów i w konsekwencji mogę nie otrzymać
premii, to najważniejsze, żebym
zrealizował oceniane elementy,
krok po kroku, żeby niczego nie
pominąć. Nieważne, że zastosowanie Standardu przy tym kliencie
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w pełni jest nieadekwatne do
sprawy, z jaką przyszedł. W końcu
to może być Tajny!”.

Jak przekonać
pracownika
do stosowania
Standardu?
Podczas tworzenia Standardu
nie można zapominać, kto będzie
korzystał z tego dokumentu – to
właśnie pracownicy „front
office” będą go wykorzystywali

Płacąc kartą za zakupy klient słyszy „dziękuję Panie Marku!”. Przy
czym imię klienta pracownik poznaje w chwili, gdy ten dokonuje
płatności. Wprowadzenie takiego standardu generuje ryzyko, że
klient zwrócenie się do niego po imieniu odbierze jako nieuprawnione skrócenie dystansu. Pracownik również nie będzie czuł się
komfortowo w tej sytuacji.

w codziennej pracy, dlatego już
na etapie powstawania Standardu
powinni być włączeni w ten proces.
Jedną z metod jest zorganizowanie
warsztatów, na których Standard
zostanie wypracowany wspólnie
przez uczestników. Przy czym

zaangażowaniem i poczuciem, że
nie jest to coś narzuconego, a jest
owocem wspólnej pracy. O innych
metodach włączania pracowników
na etapie tworzenia Standardu
przeczytać można w dalszej części
(strona 39). Warto dokonywać
także ewaluacji Standardu przez
jego użytkowników. W tym celu
można na przykład umieścić
w intranecie organizacji kwestionariusz, który wypełnić będą mogli
wszyscy pracownicy. Ankieta
zawierać powinna wszystkie
elementy Standardu, a respondenci
(pracownicy) dokonują oceny, na
ile użyteczne w ich codziennej
pracy są zapisy Standardu, jakie
widzą luki, które standardy stosują
chętnie, a przed stosowaniem
których mają opór i dlaczego.
Chociaż partycypacja pracowników
na etapie tworzenia czy też
ewaluacji Standardu zwiększa
prawdopodobieństwo, że będzie
on rzeczywiście stosowany
podczas codziennej obsługi,
nie można zapominać, że obsługa
klientów w dużej mierze zależy
również od bezpośrednich
przełożonych i ich kompetencji
w zarządzaniu. To właśnie przełożeni odpowiedzialni są za to, żeby
efektywnie działała komunikacja,
edukacja (w tym podnoszenie

Partycypacja pracowników na etapie tworzenia czy też
ewaluacji Standardu zwiększa prawdopodobieństwo,
że będzie on rzeczywiście stosowany podczas obsługi
uczestnikami powinni być pracownicy z różnych szczebli hierarchii;
zarówno pracownicy „front office”,
jak i osoby odpowiedzialne za
jakość obsługi oraz przedstawiciele
kadry zarządzającej. Wypracowany
w ten sposób Standard zwiększa
prawdopodobieństwo, że pracownicy będą go stosować z większym
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kompetencji w obszarze
obsługi klienta) i motywacja
pracowników (w tym w zakresie
realizacji Standardu). Po stronie
przełożonych leży również odpowiedzialność za to, by Standard
był odpowiednio komunikowany,
dotarł do każdego pracownika
i był ogólnodostępny.

Perspektywa klienta

Perspektywa
klienta
Dostarczenie klientom usług
na poziomie satysfakcjonującym
dziś już nie wystarcza. Badania
wskazują, że nawet 80%
klientów rezygnujących z usług
jest w momencie rezygnacji czy
zmiany dostawcy ogólnie zadowolona z usługi. W świecie tak bardzo
zorientowanym na klienta satysfakcja klientów nie jest niczym
wyjątkowym. Budowanie przewagi
konkurencyjnej w coraz większym
stopniu opiera się na umiejętności
zaskakiwania klientów i wprawiania ich w zachwyt. Wyjątkowo

wany. W dużej mierze wynika to
z udziału wielu różnych czynników
wpływających na ostateczne
decyzje zakupowe konsumentów.
Nie należy jednak tego zastrzeżenia traktować jako twierdzenie,
że związku między satysfakcją
a lojalnością w ogóle nie ma
lub jest on nieistotny. Wręcz
przeciwnie; wyniki badań jednoznacznie wskazują, że ten związek
występuje, a zaawansowane
analizy statystyczne pozwalają
w ramach procesu modelowania
ten wpływ skwantyfikować.
Przeprowadzone w ostatnim
czasie badanie dla jednej
z firm usługowych wskazuje, że,
w przypadku klientów najwyżej

Szybkość obiegu informacji wciąż bywa zaskakująca,
a konsekwencje sytuacji, w której tysiące obecnych
i potencjalnych klientów styka się z negatywną opinią
o marce, mogą być daleko idące. kosztowne.
potraktowany klient zwykle mówi
o tym innym. W epoce e-maili,
blogów, mediów społecznościowych słowa rozprzestrzeniają się
niezwykle szybko. To oczywiście
efekt pożądany, lecz może działać
przeciwko marce, kiedy doświadczenie jest negatywne.
Zdarza się, że hasła „satysfakcja
klientów” i „lojalność klientów”
są stosowane zamiennie. Są
to jednak dwie różne pojęcia,
czego należy mieć świadomość
i odpowiednio je odczytywać.
Satysfakcja odzwierciedla to,
o czym myślimy, a lojalność jest
funkcją tego, co robimy.
Z pewnością satysfakcja klientów
przekłada się na ich lojalność,
jednak faktyczny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy
jednym a drugim bywa skompliko-
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1.

Indywidualne podejście do klienta

2.

Zaangażowanie przedstawicieli ﬁrmy w załatwienie sprawy

3.

Sprawność i szybkość procesu obsługi

4.

Czas oczekiwania na obsługę jako kluczowy element etapu przed obsługą

5.

Komfort obsługi

6.

Organizacja miejsca pracy

7.

Kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne przedstawicieli marki/ﬁrmy

oceniających jakość usługi – tych
zachwyconych usługą - skłonność
do ponownego zakupu była
ponad trzykrotnie wyższa niż
miało to miejsce w przypadku
klientów „po prostu usatysfakcjonowanych”. Z kolei niemal 9 na
10 konsumentów co najmniej raz
zrezygnowało z usługi z powodu
niskiej jakości obsługi.
Największym kapitałem firmy są
jej klienci. Według różnych źródeł
prawdopodobieństwo finalizacji
transakcji z nowym klientem
waha się od 5 do 20%. Z kolei
prawdopodobieństwo ponownej
sprzedaży produktu lub usługi
wynosi około 60-70%.
Zorientowanie na klienta to
misja całej firmy. Jej powodzenie
wymaga zrozumienia i akceptacji
w całej strukturze organizacji.
Miejscem, w którym się to zaczyna
i gdzie widać ostateczny efekt,
jest punkt styku klienta z działem
obsługi. Pracownicy obsługi
klienta mogą wzmocnić lojalność
klientów względem marki,
zadbać o retencję nabywców
lub pogrzebać wszelkie wysiłki
i osłabić markę.
Szczegółowa analiza wyników
wielu badań hierarchizuje
kluczowe obszary obsługi klienta,
począwszy od tych najważniej-
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szych do tych, których wpływ na
ogólną satysfakcję i lojalność jest
najmniejszy (zestawienie powyżej)
Według danych McKinsey
około 70% decyzji zakupowych
podejmowana jest pod wpływem
emocji, doznań i wrażeń związanych z obsługą. Zarządzanie
doświadczeniami klienta jawi się
w takim razie jako proces, który
ma realny wpływ na budowanie
trwałej więzi z klientem.
Dwa pierwsze elementy zestawienia, a więc indywidualne
podejście do klienta i zaangażowanie przedstawicieli firmy, mają
kluczowy wpływ na satysfakcję
I lojalność klientów. Elementy
pozycjonowane niżej, odnoszące
się do bardziej mierzalnych
aspektów obsługi, wpływają na
satysfakację klientów jedynie
wtedy, gdy firma nie spełnia
oczekiwań klienta w tym zakresie.
Są to elementy higieniczne must have.
Obsługa klienta to w takim
podejściu kluczowy punkt
w kształtowaniu i utrzymywaniu
wysokiej satysfakcji klienta.
To duża odpowiedzialność, ale
jednocześnie też okazja, aby
potwierdzić, wzmocnić i rozpropagować wartości, które niesie
ze sobą marka.

Trendy w customer service – LABS trendwatch

Trendy
w customer
service – LABS
trendwatch
W PBS Labs śledzimy bieżące
trendy, aby wskazywać naszym
klientom kierunki, w których
warto się rozwijać. Rok 2015
nie będzie rokiem radykalnych
zmian w obsłudze klienta, a raczej
ewoluować będą tendencje, które
od jakiegoś czasu widać na rynku
coraz wyraźniej.
Z pewnością jest to dekada
rosnącej świadomości konsumenta i ekspansji rozwiązań
mobilnych.

Sixth sense
Każda firma zbiera ogromne ilości
informacji o swoich klientach, ale
jest niewiele organizacji, które
potrafią je inteligentnie wykorzystać do budowania strategii,
czy zwiększenia efektywności
obsługi. Mega-trendem w 2015
roku będzie korzystanie organizacji z tzw. szóstego zmysłu,
którym jest właśnie umiejętne
wykorzystywanie danych gromadzonych o klientach.

Omnichannel
Niemal każdy klient obecnie jest
„wielokanałowy”. Oznacza to,
że korzysta z więcej niż jednego
kanału komunikacji z firmą
i oczekuje, że wizerunek firmy
na wszystkich polach działalności
Wyjście naprzeciw konsumentom w trudnej sytuacji ma
ogromny potencjał wpływania
na ich doświadczenia, tak
pozytywnie, jak negatywnie.

będzie spójny. Dbałość o jednolitą
komunikację dotyczy szczególnie
firm, których usługi łączą ze
sobą światy online i offline. Klient
potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i gwarancję jakości usług,
które zapewnia mu jednorodna
strategia marki, zarówno w internecie, jak i realnym świecie.

„Even stupid brands are collecting
consumer data. Only smart brands
have a SIXTH SENSE for it.”
trendwatching.com

Przekierowanie kontaktu
na self-service to dodatkowy
atut dla klientów, którzy brak
bezpośredniego kontaktu z firmą
postrzegają jako dobry kontakt.
Najpewniej wynika to z faktu,
że w odczuciu konsumentów
konieczność kontaktu posprzedażowego najczęściej wymuszają
sytuacje stresujące, generujące
negatywne doświadczenia
(co w przypadku rynku ubezpieczeń jest oczywiste). Dlatego
właśnie klienci automatycznie
kojarzą taki kontakt źle. Wyjście
naprzeciw konsumentom
w trudnej sytuacji ma ogromny
potencjał wpływania na ich
doświadczenia, tak pozytywnie,
jak negatywnie.
Self service nie musi być tylko
„bezdusznym” eBOKiem, który
często komplikuje kontakt zamiast
go ułatwić. Bardzo ważne staje
się dla klientów udostępnienie
kanałów, dzięki którym mogą
porozmawiać z doradcą na czacie,
czy wysłać ubezpieczycielowi
w czasie rzeczywistym zdjęcie
szkody.
Między innymi z tego względu
w 2015 roku social media
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Amerykańska firma ubezpieczeniowa Esurance stworzyła
aplikację mobilną Esurance Mobile, dzięki której ubezpieczeni
między innymi mogą w jednej chwili przesłać zdjęcia lub filmiki
szkody, skontaktować się z doradcą, czy zaplanować termin
usuwania szkody przez ubezpieczalnię. Aplikacja cieszy się
naprawdę dużą popularnością, szczególnie w przypadku
ubezpieczeń samochodowych.
przestają być urozmaiceniem,
ciekawym dodatkiem, a zyskują
pozycję jednego z głównych
kanałów kontaktu zdalnego obok
maila i telefonu. Konsumenci
zauważają, że kontakt z marką
przez portal społecznościowy
daje natychmiastowe reakcje
na problemy, ułatwia porozumiewanie się i przyspiesza
załatwienie sprawy.

„How to?”
Jeśli już klient kontaktuje się
z firmą, to oczekuje od niej
wsparcia. Najlepiej 24 godziny
na dobę. Oprócz doradcy na czacie
przydatne jest przeprowadzanie
klienta przez wszelkie procedury
w formie „kroków”, samouczka
w aplikacji mobilnej, czy wirtualnego asystenta, który widoczny
jest cały czas na stronie internetowej, a za którym klient w każdej
chwili może podążać. Konsumenci
czują się poinformowani i bardziej
kompetentni, kiedy wytłumaczy
się im, jak coś działa, czy zostaną
im wskazanie kolejne kroki
w procedurze. Forma pomocy
online pozwala optymalizować
koszty związane z obsługą,
a daje poczucie bezpieczeństwa

klientowi i co najważniejsze,
sprawia, że klient czuje się ważny.
Z trendem „How to?” wiąże się
także sposób komunikowania
pracownikom wszelkiego rodzaju
standardów. Pracownicy oczekują
przewodnika po relacjach
z klientem, a nie sztywnych zasad,
które muszą w niezmienionym
kształcie wprowadzić w życie.
Dobrze napisany Standard jest
pomocny dla pracownika, aby przy
zachowaniu ustalonych zasad
indywidualnie podejść do klienta.
W przeciwieństwie do twardych
reguł, które nakazują traktować
wszystkich klientów tak samo.

Fast – lining
Oczywistym jest, że przeniesienie
całego kontaktu do internetu
nie jest wykonalne. Tradycyjna
obsługa jest także w pewnych
sytuacjach niezastąpiona. Jednak,
jeśli już klienci pojawiają się
w punktach obsługi czy salonach
sprzedaży, to razem z nimi tworzą
się kolejki. W zabieganym świecie
i przy ciągłym deficycie czasu
stanie w kolejkach dłuży się
klientom bardziej niż by się mogło
wydawać. Dlatego kluczowe
jest przykładanie dużej uwagi

Amazon stworzył dla użytkowników jednego z modeli Kindle
(Kindle Fire HDX tablet) przycisk „Mayday”. Po jego wciśnięciu
użytkownik łączy się za pomocą kamerki internetowej z obsługą
klienta. Według danych Amazon aż 75% obsługi klientów tych
tabletów odbywa się właśnie w ten sposób.
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Jeden ze szwedzkich parków rozrywki otworzył nową kolejkę górską,
która cieszyła się ogromnym powodzeniem klientów,
a co za tym idzie, tworzyły się do niej gigantyczne kolejki. Stworzyli
więc aplikację towarzyszącą otwarciu nowej atrakcji. Była to
darmowa gra, która miała umilać czas spędzony w kolejce do
roller-coastera. A co 15 minut gracz z najwyższą ilością punktów
wygrywał pierwszeństwo wejścia i jego przejażdżka odbywała się
poza kolejnością.

do kreowania doświadczeń
w poczekalni.
Oprócz wprowadzania elementów
zabawy czy grywalizacji w czasie
oczekiwania, na pewno ważne
jest, aby klient nie doznał
zawodu z powodu niespełnienia
nadmiernie rozbudzonych
oczekiwań (ang. overpromise).
Często w punktach obsługi
dostępnych jest kilka stanowisk
obsługowych, z czego tylko
na przykład połowa z nich jest
faktycznie czynna. Klienci irytują
się, że nie wszystkie ręce są na
pokładzie i firma nie traktuje ich
poważnie. Ponadto Gospodarz
placówki odgrywa bardzo ważną
rolę w informowaniu klientów
na przykład o tym, czy posiadają
wszystkie potrzebne dokumenty.
Przydatne są też kolejkomaty
pozwalające określić szacowany
czas oczekiwania, czy, na
podstawie sprawy, z którą klient
przychodzi, przekierować go
w odpowiednie miejsce.

Customization
Istotna jest także personalizacja.
Ale nie samych produktów, czy
usług, tylko komunikacji z klientem.
Różne typy klientów preferują
różne kanały kontaktu i sposoby
komunikacji z usługodawcą.
Znając ich preferencje można ze
zrozumieniem i w dopasowany
do nich sposób projektować komunikację. W trend ten wpisują się
przede wszystkim dwie tendencje
zauważalne w marketingu:
context marketing – przekaz do
właściwej osoby przez właściwy
nośnik i we właściwym czasie oraz
content marketing – docieranie
do klienta z treściami, które go
faktycznie interesują.

Customer
and employee
experience
Zarządzając doświadczeniami
klientów, firmy coraz częściej
dostrzegają potencjał angażowania w te działania samych
klientów, a także swoich pracowników.

Dobrym przykładem Content marketingu jest działanie amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej Met Life, która prowadzi m.in.
akcję WhoILiveFor, która ma na celu uświadamianie społeczeństwu
wagę posiadania ubezpieczenia. Marka w komunikacji do klientów
stawia przede wszystkim na pokazywanie, jak ważni i ciekawi są dla
nich ludzie, a nie same „nudne” produkty, które oferują.
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Zadowolenie pracowników przekłada
się niemal bezpośrednio na
zadowolenie klienta
O tym, jak ważne jest poznanie
potrzeb i oczekiwań klientów, nie
trzeba już nikogo przekonywać,
a w przypadku zarządzania
doświadczeniami, dodatkowo
warto pamiętać, że perspektywa
klienta potrafi znacznie różnić się
od perspektywy firmy. Organizacja
może starać się zaprojektować
prostą, przyjazną ścieżkę obsługi
klienta, ale należy mieć na
uwadze, że klient może odbierać
to zupełnie inaczej lub wybrać
własną drogę. Z tego właśnie
względu warto spojrzeć na proces
obsługi i punkty styku z firmą jego
oczami.

Choć zarządzanie doświadczeniami klientów jest w Polsce
coraz bardziej doceniane, to
często firmy nie zauważają, jak
duży potencjał w tym procesie
odgrywają doświadczenia i nastawienie pracowników. Zadowolenie
pracowników przekłada się niemal
bezpośrednio na zadowolenie
klienta. Dodatkowo projektowanie doświadczeń wspólnie
z pracownikami mającymi na co
dzień kontakt z klientem, zwiększa
ich motywację, zaangażowanie
i wpływa na zmianę postaw
(jest to mechanizm analogiczny
do rekomendowanego przez
nas wspólnego wypracowania
Standardów).

“[Employees] are the true ambassadors of our brand,
the real merchants of romance and theater, and as
such the primary catalysts for delighting customers.”
Starbucks CEO Howard Schultz
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Jak wypracować
Standard?
Idealny Standard uwzględnia
potrzeby wszystkich interesariuszy procesu obsługi klienta:
od kadry zarządzającej (wartości
marki, cele sprzedażowe firmy),
przez pracowników (ułatwienie
obsługi klienta), aż do samych
klientów (obsługa szybka
i skuteczna, co najmniej zgodna
z oczekiwaniami, pożądany
element pozytywnego zaskoczenia). Ujęcie tych wszystkich
perspektyw już na etapie
projektowania Standardu może
przesądzić o jego sukcesie. Poniżej
prezentujemy modelowy projekt,

który służy wypracowaniu takiego
Standardu. Etapy diagnozy, generowania pomysłów oraz ewaluacji
utworzonych propozycji prowadzą
do powstania rozwiązania, które
będzie chętnie stosowane przez
pracowników, jednocześnie
odpowiadając na potrzeby
i oczekiwania klientów

DIAGNOZA

obecna ścieżka klienta

pracownicy
obsługi
klienta

kadra
zarządzająca

GENEROWANE
POMYSŁÓW
konsultacje
praca grupy roboczej nad Standardem

PERSPEKTYWA
KLIENTA

etnograﬁa
i inne metody
jakościowe
OKREŚLENIE STANU
OBECNEGO

PERSPEKTYWA
PRACOWNIKÓW
OBSŁUGI

grupa robocza
DEFINICJA PROBLEMÓW

PERSPEKTYWA
KADRY
ZARZĄDZAJĄCEJ

KONFRONTACJA
Z PERSPEKTYWĄ KLIENTA
experience safari
warsztat
TWORZENIE PERSON
I ŚCIEŻKI KLIENTA

grupa
kreatywna
GENEROWANIE
QUICK WIN

idealny standard

klient

EWALUACJA
IDEALNY
STANDARD

metody ilościowe
i jakościowe
REAKCJA KLIENTÓW
NA NOWE
ROZWIĄZANIA

metody ilościowe
i jakościowe
OKREŚLENIE
ELEMENTÓW STANDARU
WYWOŁUJĄCYCH
OPÓR
TWORZENIE
ŚCIEŻKI IDEALNEJ
warsztat
ZAŁOŻENIA DO STANDARDÓW

Jest to ogólna propozycja, zastosowanie konkretnych rozwiązań zależy od specyfiki firmy i budżetu projektu.
W przypadku zainteresowania – zapraszamy do kontaktu.
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