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4 Steps to Customer Bliss
A Simple Yet Efficient Approach to Customer Service

Με Λίγα Λόγια
Μιας και οι ιστορίες είναι ένα από τα πιο δυνατά όπλα που έχουμε για να εξηγήσουμε τις ιδέες μας, για αυτή
τη συνάντηση, η "μεταφορά" που κάναμε είναι πως κάθε πελάτης της εταιρείας είναι ένα πολύ αγαπημένο
μας πρόσωπο. Αν αυτό ήταν αλήθεια και οι εταιρείες μας ήθελαν να ικανοποιήσουν αυτο το πρόσωπο, τότε θα
ακολουθούσαν αυτα τα 4 βήματα.  

Θα νοιάζονταν πραγματικά για τον πελάτη
Δε θα έκαναν δύσκολη τη ζωή του πελάτη
Θα έκαναν προτεραιότητα τις ανάγκες του πελάτη
Θα έκαναν θυσίες και θα το έδειχναν στον πελάτη

Τα 4 Βήματα 
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CASE STUDIES 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για το 1ο Βήμα: "Νοιαζόμαστε για τον Πελάτη;"

Καθώς διαβάζετε τις ερωτήσεις, πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και για κάθε μία τρεβήξτε μία οριζόντια γραμμή
κατά πλάτος του χαρτιού. Αριθμήστε την από το 1 έως το 5 και σημειώστε πάνω σε αυτόν τον άξονα, πως θα
βαθμολογούσατε την επιχείρησή σας.

Ανατρέφουμε εκείνους που φροντίζουν τους πελάτες μας;
Τους έχουμε ενώσει όλους να νοιάζονται για τους πελάτες μας ανεξάρτητα από του ρόλο τους;
Προετοιμάζουμε τα στελέχη μας με δεδομένα και πληροφορίες για τους πελάτες μας για να μπορούν να πάρουν τις
σωστές αποφάσεις;
Οι συνεντεύξεις εργασίας πηγαίνουν πέρα από ερωτήσεις και δεξιότητες για να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από το
βιογραφικό;
Έχουμε αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά εκείνων που ανήκουν στη δική μας ομάδα; 
Έχουμε διαδικασίες για να επιλέγουμε εκείνους που ζουν τις αξίες μας;
Λέμε ποτέ “η πολιτική μας είναι” στους πελάτες μας;
Δίνουμε στους υπαλλήλους μας τα εργαλεία για να επικοινωνούν και να είναι problem solvers; Για να διανεμουν χαρά;
Ανταμοίβουμε και αναγνωρίζουμε τους υπαλλήλους μας για την ικανότητα τους να νοιάζονται για τον πελάτη; 
Προσλαμβάνουμε ανθρώπους για το πνεύμα, τη διάθεση και την ικανότητά τους να δημιουργήσουν μία ανάμνηση στο
μυαλό του πελάτη; 
Προετοιμάζουμε τους ανθρώπους μας για να χαρίσουν στους πελάτες τις εμπειρίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία;
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Για το 2ο Βήμα: "Κάνουμε Δύσκολη τη Ζωή του πελάτη;"
Αναγκάζουμε ποτέ τους πελάτες μας να μας περιμένουν;
Δίνουμε στους πελάτες μας τον έλεγχο του χρόνου τους; 
Κάνουμε εύκολη τη ζωή των πελατών μας όταν απαιτείται επίλυση προβλημάτων; 
Βάζουμε τους πελάτες μας να κάνουν δουλειά; 
Επικοινωνούμε νωρίτερα από τους πελάτες μας μαζί τους όταν η υπηρεσία μας έχει πρόβλημα; 
“Τιμωρούμε” τους πελάτες μας όταν αποχωρούν από τη σχέση τους μαζί μας;
Βάζουμε τους πελάτες μας σε αναμονή για μακρά διαστήματα; Εχουμε μεγάλα τηλεφωνικά δέντρα; 
Αναγκάζουμε τους πελάτες μας να μας δώσουν πληροφορίες που μας έχουν ήδη δώσει; 
Δίνουμε στους ανθρώπους μας τις απαντήσεις και την ικανότητα να βοηθήσουν; 
Εμφανιζόμαστε ως μία ενιαία ομάδα στους πελάτες; 
Βομβαρδίζουμε ποτέ τους πελάτες μας με έντυπα προς συμπλήρωση;
Αισθάνονται οι πελάτες μας σαν να τους γνωρίζουμε; 
Συνδέονται όλα τα δεδομένα μας ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τις ανάγκες και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές; 
Είναι οι άνθρωποί μας εκπαιδευμένοι να κάνουν προσαρμογές; 
Οι ανταποκρίσεις, οι προσφορές και οι κινήσεις = Σας ξέρουμε;

Για το 3ο Βήμα: "Κάνουμε Προτεραιότητα τις Ανάγκες του Πελάτη;" 
Βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων; 
Πετυχαίνουμε τους στόχους μας βοηθώντας τους πελάτες μας να πετύχουν τους δικούς τους; 
Εχουμε ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο υπάρχουμε στη βιομηχανία καλυτέρευσης της ζωής των ανθρώπων; 
Βοηθάμε τους ανθρώπους μας να κάνουν delivery ευθυγραμμισμένο με το purpose μας; 
Είναι όλα τα “καλημέρα” και τα “χαίρετε” ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας; 
Οι διαδράσεις μας είναι πρώτα για τους ανθρώπους ή για τις διαδικασίες; 
Δίνουμε στους ανθρώπους μας την ικανότητα και το χρόνο να αναγνωρίσουν και να καλωσορίσουν; 
Αντιλαμβανόμαστε τις ευαίσθητες στιγμές των πελατών μας ώστε να σχεδιάζουμε υπηρεσίες και “χειρονομίες” για να
τους στηρίξουμε;
Εχουμε διακρίνει λίγες εμπειρίες για τις οποίες θέλουμε να μας θυμούνται; 
Σχεδιάζουμε τις αναμνήσεις σαν μέρος των εμπειριών που παρέχουμε; 
Καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα των πελατών μας καθώς συνεργάζονται μαζί μας; Χρησιμοποιούμε αυτήν την
κατανόηση για να επανασχεδιάσουμε υπάρχουσες εμπειρίες; Για να καινοτομήσουμε με καινούριες; 
Έχουμε προβλέψει προβληματικά σημεία στην επαφή των πελατώ μαζί μας; 
Έχουμε σχεδιάσει λύσεις που τα στελέχη μας μπορούν να ακολουθήσουν αμέσως; 
Έχουμε σαφήνεια όλων των στόχων ενός πελάτη σε κάθε σημείο του customer journey; 
Οι στόχοι αυτοί αποτελούν έμπνευση για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες; 
Κάνουμε πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο επειδή “έτσι κάναμε πάντα”;
Κάνουμε εύκολο για τους πελάτες να επιλέξουν τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν μαζί μας;
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Για το 4ο Βήμα: "Κάνουμε Θυσίες και το Δείχνουμε Πελάτη;"
Είμαστε σαφείς και σταθεροί στο τι θα κάνουμε και τι δε θα κάνουμε για να αναπτυχθούμε; 
Οι υπάλληλοί μας εμπλέκονται στον προσδιορισμό των δράσεων που προσδιορίζουν το σκοπό μας; 
Ζούμε το σκοπό μας μέσω των δράσεων και των συμπεριφορών μας; 
Γνωρίζουν οι front-liners την αξία των πελατών για να μπορούν να αποφασίσουν συγκεκριμένες δράσεις; 
Δείχνουμε την εκτίμησή μας για τους καλύτερους πελάτες μας; 
Κάνουμε κάτι για τους καινούριους πελάτες μας που δεν κάνουμε για τους καλύτερους πελάτες μας; 
Αισθάνονται οι πελάτες μας ότι τους εμπιστευόμαστε μέσα από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε όλες τις φόρμες και
τα έντυπά μας; 
Βιώνουν οι πελάτες μας δυσάρεστες εκπλήξεις στις πολιτικές μας; 
Έχουμε στιγμές “καλής πίστης” στην επαφή μας με τους πελάτες μας; 
Αισθάνονται ποτέ οι πελάτες μας ότι τους πουλήσαμε περισσότερα από όσα χρειάζονταν;
Οδηγούνται άφοβα από εμάς οι πελάτες μας στην καλύτερη επιλογή για τους ίδιους; 
Οι αναταμοιβές που παρέχουμε ενθαρρύνουν την πώληση εκείνου που είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για τον
πελάτη; 
Γινόμαστε “ψιλικατζήδες” με τους πελάτες μας;
Έχουμε έτοιμο πλάνο αποκατάστασης για όταν δημιουργηθούν σοβαρά θέματα με έναν πελάτη; 
Επιτρέπουμε στους ανθρώπους μας να διορθώνουν άμεσα τα μεγάλα λάθη μας; 
Παρέχουμε διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική μας; Απλότητα;
Είναι η εμπειρία πώλησης που χαρίζουμε απλή και ξεκάθαρη; 
Θα περιέγραφαν οι πελάτες μας την εμπειρία τους μαζί μας ως ειλικρινή και ξεκάθαρη;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών των πληροφοριών που συζητήσαμε, προέρχεται από τη δουλειά της Jeanne Bliss.
Εντούτοις υπάρχουν πολλά εξαιρετικά βιβλία πάνω στο customer service. Παρακάτω θα βρείτε μερικές προσωπικές
εισηγήσεις τέτοιων βιβλίων. Δεν είναι όλα για όλους, αλλά είναι σίγουρο ότι μέσα σε αυτά θα βρείτε πληροφορίες
"διαμάντια". 
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Action

Be Our Guest: Perfecting the Art of
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"I Love You More Than My Dog":
Five Decisions That Drive Extreme
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and Bad

Never Lose a Customer Again: 
Turn Any Sale into Lifelong Loyalty in 100

Days

Uplifting Service: The Proven Path to
Delighting Your Customers, Colleagues,

and Everyone Else You Meet


