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Ile wysiłku Klienta kosztuje
zakup samochodu osobowego?

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury raportu prezentującego wyniki badań jakości doświadczenia Klienta czterech marek motoryzacyjnych, z uwzględnieniem Customer Effort Score – wskaźnika wysiłku Klienta. Od początku istnienia firmy PROFES, jesteśmy
mocno związani z tą branżą. Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z takimi markami jak: ŠKODA, SEAT, Mercedes-Benz,
Volkswagen Group Polska, SUZUKI czy Das WeltAuto. Przeprowadziliśmy niemal 3200 dni szkoleniowo-doradczych, w których udział brało ponad 20 000 uczestników. Z dużym zainteresowaniem śledzimy więc działania marek motoryzacyjnych,
które na polskim rynku wykazują innowacyjne podejście do kwestii zarządzania doświadczeniem Klienta.
Raport z badań Customer Experience z uwzględnieniem Customer Effort Score, jaki składamy dziś na Państwa ręce,
jest przykładem działania wychodzącego naprzeciw zmieniającym się standardom branży. Być może znane są Państwu
wyniki wieloletnich badań firmy CEB (obecnie Gartner), wedle których to nie cena czy satysfakcja Klienta decydują w największym stopniu o jego lojalności wobec marki, ale wysiłek, jaki musi włożyć w realizację swojej potrzeby. Ile wysiłku
kosztuje zakup samochodu?
Przeanalizowaliśmy dwa etapy Customer Journey, czyli ścieżki doświadczenia Klienta, identyfikując poziom wysiłku Klientów czterech marek motoryzacyjnych. Już na etapie pierwszej weryfikacji audytorzy doświadczyli sytuacji, wpływających
negatywnie na jakość ich doświadczenia. Były one spowodowane m.in.: brakiem spójności informacji pojawiających się
w różnych kanałach komunikacji marek czy utrudnionym dostępem do interesujących treści. Co jednak najistotniejsze
– w przypadku każdej z badanych marek, dużego wysiłku Klientów wymagał także kontakt z potencjalnymi Dealerami.
Część audytorów doświadczyła nastawienia Dealera na konflikt, poczucia bycia nieważnym Klientem, a nawet bycia zignorowanym ze względu na brak odpowiedzi na przesyłane pytania – co jednoznacznie obniżyło wartość CES (wskaźnik
wysiłku Klienta) poszczególnych punktów styku.
Z drugiej zaś strony, analiza CX z CES pozwoliła na identyfikację praktyk wpływających pozytywnie na jakość doświadczenia Klientów. W raporcie wskazujemy zachowania Dealerów, m.in. badanie potrzeb Klienta w celu dopasowania oferty do jego preferencji, które spotkały się z uznaniem audytorów. Zwracamy także uwagę na elementy obniżające wysiłek
Klienta przy korzystaniu ze strony internetowej marki czy konfiguratora samochodów.
Zapraszamy Państwa do lektury raportu, licząc, że przedstawione w nim wnioski okażą się interesujące. Chętnie spotkamy się z Państwem, aby zaprezentować metodologię CES i dostosowaną do specyfiki Państwa branży konstrukcję
badania CX z CES, które pozwoli zidentyfikować punkty krytyczne w ramach całego procesu zakupu samochodu przez
Klienta Państwa marki oraz porównać jego doświadczenie z doświadczeniem Klientów marek konkurencyjnych. Chętnie
przedstawimy także działania mające na celu rozwój kompetencji doradców handlowych, w tym m.in.: Kontekstowe
Badanie Kompetencji, identyfikację i wdrożenie Dobrych Praktyk, Training on the Job, a także doradztwo w zakresie
budowania modeli sprzedaży i obsługi Klienta..
Z wyrazami szacunku

Artur Olszewski
Członek Zarządu PROFES

Maryla Korczyńska,
Konsultant Zarządzający PROFES

Magdalena Pióro
Konsultant Zarządzający PROFES
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KONTEKST BADANIA
W maju i czerwcu 2018 roku zespół PROFES przeprowadził badania Customer Experience z uwzględnieniem wskaźnika
Customer Effort Score (CES), uznając za przedmiot analizy poziom wysiłku Klientów, decydujących się na zakup samochodu
osobowego. Grupa audytorów (pracowników firmy PROFES), uwzględniając opracowane na potrzeby badania persony,
weszła w rolę potencjalnych Klientów marek motoryzacyjnych, zaprojektowała Ścieżkę Doświadczenia Klienta i przeanalizowała jej dwa etapy:
»» ETAP 2 – pierwsza weryfikacja
»» ETAP 3 – kontakt z potencjalnym Dealerem
Badaniem objęto cztery marki motoryzacyjne:
»» MARKA A – 3 punkty dealerskie
»» MARKA B – 3 punkty dealerskie

CZEGO DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO
Z DALSZEJ CZĘŚCI RAPORTU?
»» analiza etapu pierwszego kontaktu z Dealerem wykazała, że w przypadku każdej z badanych marek pojawiły się sytuacje skutkujące rezygnacją części audytorów z dalszego kontaktu z marką. Powodami takiej
decyzji było m.in. poczucie bycia Klientem nieważnym
w oczach Dealera, brak odpowiedzi na przesłaną prośbę o ofertę lub odczuwalne nastawienie Dealera na
konflikt zamiast na budowanie relacji z Klientem;
»» czynnikami zwiększającymi poziom wysiłku Klienta
na etapie pierwszej weryfikacji były przede wszystkim: brak spójności informacji pojawiających się na
stronie internetowej i w konfiguratorze, błędy techniczne utrudniające poruszanie się po stronie lub
konfiguratorze, utrudniony dostęp do interesujących
Klienta informacji z poziomu strony internetowej
Dealera oraz brak zrozumienia wobec mechanizmów
działania konfiguratora;
»» analiza czasu oczekiwania na kontakt ze strony Dealera wykazała znaczące rozbieżności nie tylko pomiędzy
różnymi markami, ale i Dealerami tej samej marki motoryzacyjnej. Najszybszy kontakt odnotowano w przypadku marki C (17 min od momentu przesłania zapytania),
a najdłuższy – a w zasadzie jego brak – w przypadku
marki D.

»» MARKA C – 3 punkty dealerskie
»» MARKA D – 3 punkty dealerskie

METODOLOGIA
BADANIA
Badanie Customer Experience z uwzględnieniem CES
zostało przeprowadzone według następujących etapów:
Stworzenie person – opisanie potencjalnych Klientów decydujących się
na zakup samochodu osobowego.
Zaprojektowanie Customer Journey –
zdefiniowanie Ścieżki Klienta w procesie
realizacji potrzeby zakupu samochodu
osobowego, od momentu zrodzenia się
potrzeby i rozpoznania rynku, po weryfikację warunków zaproponowanych przez
Dealerów, po podjęcie decyzji.
Wyznaczenie touchpointów – określenie punktów styku Klienta z marką
motoryzacyjną, która poprzez swoje
działania buduje doświadczenie Klienta.
Wskazanie potrzeb i oczekiwań –
stworzenie listy potencjalnych potrzeb
i oczekiwań Klienta na poszczególnych
etapach Ścieżki Klienta.
Określenie Customer Effort Score –
ocena wysiłku Klienta na etapie 2 oraz
3 dla każdego punktu styku z marką
motoryzacyjną, wpływającego na jakość
jego doświadczenia.
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PERSONY
PERSONA #1
Płeć

Kobieta

Wiek

30-35 lat

Wykształcenie
Wykonywany zawód

Podyplomowe
Menedżer (nowoczesne technologie)

Charakterystyka
kierowcy

Stara się łączyć dynamikę z ekonomią jazdy. Nie jest stereotypową „kobietą za kierownicą”–
posiada doświadczenie, umiejętności i uwielbia prowadzić. Główne trasy to jednak miasto
i bieżące potrzeby życia codziennego

Oczekiwania wobec
samochodu

Przede wszystkim miejski: do parkowania, do korków, ale też z możliwie dynamicznym silnikiem. Istotne elementy: poduszki powietrzne, możliwie pojemny bagażnik, radio i dobre
nagłośnienie, klimatyzacja, 5-drzwiowy (żeby zmieścił dwa foteliki dla dzieci w wieku 7, 9
lat), niskie spalanie

Oczekiwania wobec
punktu dealerskiego

Preferowana forma kontaktu to maile. Chciałaby, aby przygotowano ofertę odpowiadającą
jej oczekiwaniom, a więc – już na początku zbadano jej potrzeby. Oczekuje również zaproponowania jazdy próbnej i być może atrakcyjnego rabatu

Oczekiwania wobec
procesu finansowania

Propozycja opłacalnego oprocentowania wraz z właściwym wytłumaczeniem jego
warunków

PERSONA #2
Płeć

Kobieta

Wiek

25-30 lat

Wykształcenie
Wykonywany zawód
Charakterystyka
kierowcy

Oczekiwania wobec
samochodu
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Wyższe
Specjalista (marketing)
„Kierowca okazjonalny” – na co dzień, ze względu na oszczędność czasu, porusza się po
mieście komunikacją miejską, ale chce to zmienić. Auto służy głównie w czasie dłuższych
tras podczas weekendowych wyjazdów oraz przy załatwianiu spraw w wolnym czasie
Poszukuje samochodu, którym mogłaby poruszać się po mieście i dojeżdżać codziennie
do pracy, ale również takiego, który sprawdzi się na dłuższych trasach. Zależy jej na ekonomiczności pojazdu i elementach, które uprzyjemniają korzystanie z niego: klimatyzacji,
radiu, praktycznej organizacji przestrzeni we wnętrzu

Oczekiwania wobec
punktu dealerskiego

Przede wszystkim – wsparcie przy wyborze, dopasowanie oferty do indywidualnych
preferencji oraz wytłumaczenie niejasności i rozwianie wątpliwości, a także przygotowanie
korzystnej cenowo oferty, uwzględniającej rabat

Oczekiwania wobec
procesu finansowania

Brak zdecydowania względem formy finansowania – oczekuje od Dealera przedstawienia
zalet i wad każdej z możliwości oraz pomocy przy wyborze najlepszej opcji

PERSONA #3
Płeć

Kobieta

Wiek

55-60 lat

Wykształcenie
Wykonywany zawód
Charakterystyka
kierowcy
Oczekiwania wobec
samochodu

Wyższe
Menedżer (sprzedaż)
Od ponad 30 lat posiada prawo jazdy i jeździ samochodem. Często pokonuje duże
odległości na drogach krajowych. Jazda samochodem jest elementem jej codziennych
zadań służbowych. Nie jest fanką motoryzacji, używa samochodu jako narzędzia
Wybór uzależnia w 90% od sprawności i wygody samochodu, a w 10% od ciekawego
designu

Oczekiwania wobec
punktu dealerskiego

Szybka reakcja na zapytanie, wysoka kultura Dealera (rozmowa na wysokim poziomie),
poczucie, że jest ważnym Klientem dla Dealera, dobrze przygotowana oferta, zawierająca
wszystkie elementy niezbędne do komfortowej jazdy, zainteresowanie Dealera jej potrzebami, dobrze skalkulowana cena - w tym rabat

Oczekiwania wobec
procesu finansowania

Spełnienie oczekiwań w zakresie: długości spłaty kredytu, wysokości oprocentowania,
minimalnej wpłaty własnej; szybkość decyzji o udzielenie kredytu, obsługa całego procesu
udzielenia kredytu w salonie bez konieczności wizyty w banku
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ETAP 1

uwzględnione w niniejszym badaniu

rekonesans

ETAP 2
pierwsza
weryfikacja

ETAP 3

kontakt
z potencjalnym
Dealerem

ETAP 4
wizyta w salonie

ETAP 5
poszukiwanie
najlepszych
warunków

ETAP 6
decyzja o zakupie
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»» wyszukanie informacji o marce na forach
tematycznych
»» zapoznanie się z testami samochodów na YouTubie
»» przeczytanie informacji o proponowanych
samochodach w prasie branżowej / portalach
internetowych / blogach branżowych
»» zapoznanie się z treściami publikowanymi
w mediach społeczniościowych
»» weryfikacja informacji o marce publikowanych
w serwisie OtoMoto

»» zapoznanie się ze stroną internetową marki
motoryzacyjnej
»» zapoznanie się ze stroną internetową Dealera
»» skorzystanie z konfiguratora samochodów na
stronie internetowej marki

»» kontakt przez wiadomość mailową
»» w razie potrzeby – kontakt przez czat lub drogą
telefoniczną

»» wyszukanie lokalizacji salonu
»» wizyta w salonie – rozmowa z Dealerem

»» porównanie ofert różnych Dealerów
»» porównanie doświadczeń z wizyt w różnych
salonach
»» rozmowa z Dealerem w celu wywarcia wpływu
i określenia preferowanych warunków

»» podjęcie decyzji
»» umówienie spotkania w celu złożenia zamówienia

ETAP 2:
PIERWSZA WERYFIKACJA
Jakie jest nastawienie Klienta przed etapem pierwszej
weryfikacji?
»» Obawiam się, że nie dam sobie rady z konfiguratorem
»» Obawiam się, że opisy będą zawierać zbyt dużo
informacji technicznych
»» Czy wszystkie informacje będą dla mnie w pełni
zrozumiałe?
»» Obawiam się, że opisy nie będą wyjaśniały co oznaczają konkretne funkcjonalności lub z czym wiąże się
wykorzystanie danych rozwiązań
»» Czy będę mieć problem z pozbyciem się starego
samochodu?
»» Czy na stronie znajdę informacje na temat szacowanych kosztów użytkowania?

Czego oczekuje Klient na etapie pierwszej weryfikacji?

»» Intuicyjny konfigurator
»» Chcę porównać koszty utrzymania samochodów
(np. miesięczne użytkowanie)
»» Chcę łatwo dotrzeć do wszelkich interesujących mnie
informacji
»» Chcę mieć poczucie, że znam zalety danego modelu

MARKA A
Mocne strony
»» Przejrzysta strona internetowa marki
»» Obecność bocznego menu, ułatwiającego poruszanie
się po stronie

»» Oferowanie Klientowi wsparcia sprzedaży dotychczasowego samochodu

»» Możliwość zapoznania się z opiniami innych użytkowników
przy czytaniu opisów poszczególnych samochodów

»» Intuicyjność wyszukiwarki punktów sprzedaży oraz możliwość zapoznania się z ocenami innych Klientów

»» Możliwość szybkiego umówienia się na wizytę serwisową,
dzięki usłudze 24/7

»» Możliwość wstępnej rezerwacji ostatnich samochodów
z wyprzedawanego rocznika

»» Możliwość weryfikacji czy w danym punkcie dealerskim
jest obecny model z wyprzedawanego rocznika 2017

»» Obecność upustów cenowych na samochody z rocznika 2017
»» Obecność informacji o możliwościach finansowania
i klarowność opisu każdej z nich

»» Wykorzystanie interesujących form graficznych, np. zdjęcia
3D czy filmów instruktażowych

»» Możliwość porównania różnych standardów wyposażenia
w przejrzystej tabeli

»» Możliwość szacowania wydatków związanych z korzysta-

niem z samochodu przy pomocy dedykowanego narzędzia

Słabe strony
»» Złe pozycjonowanie strony marki na frazy opisowe
np. „małe samochody osobowe”

»» Nieaktywna wyszukiwarka na stronie głównej
»» Dekompozycja layoutu strony w zakładce prezentującej

dany model samochodu – elementy graficzne nachodzą
na siebie i przykrywają tekst

»» Umiejscowienie najważniejszych z punktu widzenia Klienta
treści na końcu strony prezentującej dany model

»» Infantylna komunikacja w prezentacji samochodu dotycząca jego stylistyki, widniejąca powyżej istotnych informacji
o wyposażeniu czy użytkowaniu samochodu

»» Nieaktywny przycisk, uniemożliwiający zapoznanie

się z dodatkowymi informacjami na temat samochodu

»» Obecność dwóch stron internetowych dla jednego punktu
dealerskiego

»» Ograniczona zawartość informacji w prezentacji

wybranego modelu samochodu na stronie Dealera

»» Brak informacji co do form finansowania na stronie Dealera
»» Mała intuicyjność konfiguratora
»» Mała czytelność konfiguratora skutkująca możliwością

pominięcia poszczególnych części składowych danego
etapu konfiguracji

»» Niedostosowanie możliwości konfiguratora do wybranego
standardu samochodu (wyświetlanie możliwości wyboru
silnika przy jednoczesnym narzuceniu modelu dla danego
standardu)
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Mocne strony

Słabe strony

»» Możliwość zapoznania się z designem samochodu przy
pomocy zdjęć zewnętrza, wnętrza oraz panoramy 360˚

»» Czytelne podsumowanie wyborów Klienta po skorzystaniu
z konfiguratora

»» Obecność informacji o wysokości raty za finansowanie
samochodu po skonfigurowaniu

»» Niespójność informacji dotyczących standardowego

wyposażenia samochodu, pojawiających się na stronie
marki oraz w konfiguratorze

»» Brak możliwości przesłania dokumentu z konfiguracją
samochodu na maila przez nieaktywny przycisk

»» Brak zdjęć ilustrujących wybrane elementy wyposażenia
w konfiguratorze

»» Obecność informacji o przykładowym charakterze wizualizacji samochodu, który w rzeczywistości może wyglądać
inaczej, wprawiające Klienta w dezorientację

MARKA B
Mocne strony

Słabe strony

»» Czytelna i atrakcyjna graficznie strona marki

»» Brak ofert na samochody z rocznika 2017

»» Przejrzystość strony

»» Brak dostępu do konfiguratora z poziomu strony

»» Czytelna prezentacja oferty samochodów na głównej

stronie, ułatwiającą wyszukanie interesującego modelu

»» Widoczność istotnych z punktu Klienta elementów, jak
możliwość wyszukania Dealera czy umówienia się na
jazdę próbną

»» Intuicyjna wyszukiwarka punktów dealerskich, zawierająca
godziny otwarcia oraz funkcję wyznaczania trasy

głównej marki

»» Mało intuicyjny layout prezentacji samochodu
»» Mało praktyczny mechanizm porównywania parametrów
silników

»» Brak cennika akcesoriów – komunikat o jego aktualizacji

zawarty jest w dokumencie podpisanym nazwą innej marki
samochodowej

»» Obecność zróżnicowanych form kontaktu na stronie marki:

»» Brak adresów stron internetowych w wizytówkach

»» Możliwość pobrania broszur zawierających dodatkowe

»» Brak ocen w wizytówkach Dealerów w wyszukiwarce

poprzez formularz, drogą telefoniczną lub poprzez czat
informacje

»» Intuicyjny podział treści w prezentacji samochodów
»» Informacje na temat samochodu uzupełnione są
materiałami video i reklamami, utwierdzającymi
w słuszności wyboru

»» Przydatne wyjaśnienie dostępnych funkcji i udogodnień
»» Automatyczne nanoszenie zmian na wizualizację
samochodu w konfiguratorze

»» Możliwość zapoznania się z samochodem w widoku 360
stopni

»» Przedstawienie w konfiguratorze poziomu spalania
i emisji CO2

»» Możliwość pobrania konfiguracji w pliku PDF
»» Możliwość zapisu na jazdę próbną wyświetlającą się
w konfiguratorze

Dealerów wyszukiwanych przez stronę marki

strony głównej marki, pomimo oceny 5 gwiazdek i liczby
w nawiasie sugerującej ilość uzyskanych opinii

»» Brak informacji na temat kosztów utrzymania samochodu

w tym szacowanego spalania przy prezentacji wybranego
modelu na stronie internetowej

»» Oszczędność strony Dealera w porównaniu ze stroną
internetową marki

»» Brak odnośnika do konfiguratora z poziomu strony Dealera
»» Niska atrakcyjność prezentacji samochodu w porównaniu
ze stroną marki

»» Infantylna komunikacja prowadzona bez uwzględnienia
istotnych z punktu widzenia kierowcy informacji

»» Konieczność posiadania dodatkowej wtyczki w celu
uruchomienia konfiguratora

»» Niedostosowanie zawartości konfiguratora do wybranego

modelu (konieczność przejścia przez dany etap, nawet jeśli
wybór elementów dla konkretnego modelu jest niemożliwy)

»» Nieaktywny przycisk przy prezentacji silników w

konfiguratorze – więcej treści pojawia się dopiero po
kilkunastokrotnym przyciśnięciu
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Mocne strony

Słabe strony
»» Obecność zestawienia wyposażenia w standardzie dla
danego modelu pojawia się na samym końcu procesu
konfigurowania

»» Brak zrozumienia wobec komunikatów pojawiających się
w konfiguratorze

»» Niedostosowanie konfiguratora do potrzeb osób, które nie
posiadają wiedzy na temat samochodów

»» Czat dostępny wyłącznie w formie formularza kontaktowego
»» Niezrozumiałe z punktu widzenia Klienta opisanie
charakterystyki silnika

MARKA C
Mocne strony
»» Wypozycjonowanie strony pod frazę „małe samochody”
»» Prosty dostęp do zapisu na jazdę próbną, konfiguratora
i wyszukiwarki Dealerów z poziomu strony głównej

»» Prosty dostęp do informacji o samochodach używanych
»» Intuicyjny podział modeli samochodów na stronie głównej
na czytelne kategorie

»» Atrakcyjna prezentacja modeli samochodów na stronie

głównej, zawierającą zarówno przyciągające uwagę ilustrację, jak i przydatne opisy

»» Wykorzystanie zróżnicowanych form prezentacji: zdjęć
i spójnych stylistycznie filmów

»» Wykorzystanie czytelnego nazewnictwa standardów w ramach jednego modelu

»» Intuicyjność i czytelność porównywarki modeli
»» Przejrzystość wyszukiwarki Dealerów, zawierająca wszelkie
istotne informacje

»» Logiczna i przejrzysta struktura konfiguratora
»» Możliwość pobrania podsumowania konfiguracji
w pliku PDF

Słabe strony
»» Zestawienie zapewnień o przekraczaniu oczekiwań przez

markę z treścią na stronie internetowej zawierającą standardowe usługi

»» Brak prostego dostępu do informacji o możliwościach
finansowania zakupu samochodu na stronie marki

»» Brak informacji czy Klient otrzyma pomoc przy odsprzedaniu dotychczasowego auta

»» Brak informacji o szacowanym zużyciu paliwa i emisji CO2

w danych technicznych, wymuszający konieczność szukania tych informacji w plikach PDF zamieszczonych
na stronie

»» Niezrozumiała prezentacja charakterystyki silników
w cenniku marki

»» Adnotacja, że wizualizacja ma charakter poglądowy,
sugerująca, że Klient może otrzymać nie to, co chce

»» Brak spójności pomiędzy informacjami dotyczącymi wyboru wyposażenia na stronie internetowej a możliwościami
konfiguracji w konfiguratorze

»» Duża ilość informacji prawnych wzbudzająca poczucie
niepewności w Kliencie

»» Mało nowoczesny layout strony Dealera
»» Przechodzenie przy niemal każdym kliknięciu ze strony
Dealera na stronę marki

»» Błąd techniczny przy próbie wyświetlenia dodatkowych
informacji o wybranym modelu samochodu na stronie
Dealera

»» Brak wystarczających wyjaśnień co do zawartości proponowanych w konfiguratorze pakietów

»» Brak zrozumienia wobec konieczności dodania w konfigu-

racji dodatkowego wyposażenia przy chęci zmiany wybranego, pozornie nie związanego z nim elementu

»» Brak informacji co do możliwości finansowania zakupu

samochodu i wsparcia przy odsprzedaży dotychczasowego
samochodu z poziomu konfiguratora
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MARKA D
Mocne strony

Słabe strony

»» Przejrzystość, czytelność strony internetowej marki

»» Mało nowoczesny layout strony internetowej marki

»» Prosty dostęp do konfiguratora, wyszukiwarki Dealerów

»» Brak możliwości czytelnego porównania wyposażenia

»» Odwołanie do historii marki na stronie głównej

»» Brak możliwości skonfigurowania wybranego przez Klienta

i zapisów na jazdę testową z poziomu strony głównej marki

»» Obecność aktualnych ofert promocyjnych na głównej
stronie marki

»» Uwzględnienie w prezentacji samochodów informacji
o spalaniu, emisji CO2, mocy i przyspieszeniu

»» Opisy samochodów zawierają zarówno treści dotyczące
kwestii technologii, jak i komfortu i bezpieczeństwa

»» Obecność zakładki prezentującej samochody dostępne
od ręki

»» Czytelny i przejrzysty layout strony internetowej Dealera
»» Możliwość obliczenia raty przy różnych formach finansowania za pomocą kalkulatora na stronie Dealera

»» Możliwość umówienia się na spotkanie z poziomu formularza
kontaktowego na stronie Dealera

»» Dopasowanie konfiguratora do potrzeb osób, które nie

posiadają dużej wiedzy na temat parametrów technicznych
samochodów

»» Intuicyjność i logiczny układ konfiguratora
»» Podział dodatkowego wyposażenia w pakiety
»» Obecność informacji o przysługującym rabacie już na etapie konfigurowania samochodu

»» Podział elementów wyposażenia dodatkowego na czytelne
kategorie

różnych modeli wybranego samochodu
modelu samochodu

»» Brak czytelnej informacji co do zawartości wyposażenia
w poszczególnych standardach samochodów

»» Konieczność wypełniania formularzy w celu zapoznania
się z katalogiem wybranego samochodu

»» Brak zrozumienia wobec podziału modeli w ramach jednej
serii samochodów

»» Obecność dwóch stron internetowych jednego Dealera,
wprowadzająca Klienta w dezorientację

»» Ograniczona prezentacja modeli samochodów na stronie

Dealera – konieczność kontaktu z Doradcą, w celu uzyskania
dalszych informacji

»» Brak możliwości konfiguracji samochodu z poziomu strony
Dealera

»» Brak informacji dotyczącej wsparcia Dealera przy pozbyciu
się dotychczasowego samochodu

»» Możliwość kontaktu wyłącznie za pomocą formularza
lub telefonicznie

»» Długi czas ładowania przy dodawaniu poszczególnych
elementów w konfiguratorze

»» Brak możliwości pobrania podsumowania konfiguracji
w pliku PDF

»» Pojawienie się błędu technicznego przy próbie wyliczenia
raty w konfiguratorze
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ETAP 3:
KONTAKT Z POTENCJALNYM DEALEREM
Jakie jest nastawienie Klienta przed etapem kontaktu
z potencjalnym Dealerem?
»» Obawiam się, czy doradca poświęci mi tyle czasu,
ile będę potrzebować
»» Obawiam się, czy doradca nie będzie mnie zbywał
»» Czy jestem dla Dealera dobrym Klientem?
»» Czy doradca będzie szanował mój czas?
»» Czy doradca spełni wszystkie moje oczekiwania?

Czego oczekuje Klient na etapie kontaktu
z potencjalnym Dealerem?
»» Pomoc punktu dealerskiego przy odsprzedaniu dotychczasowego samochodu
»» Reagowanie handlowców na moje potrzeby –
poczucie, że jestem traktowany jako dobry Klient
»» Sprawne i szybkie reagowanie doradcy na moje
prośby o kontakt
»» Poczucie, że doradca walczy o utrzymanie mojego
zainteresowania

MARKA A
Mocne strony
»» Udzielenie rabatu na wybrany model samochodu
»» Kontakt telefoniczny Dealera w celu wyjaśnienia
wątpliwości Klienta

»» Automatyczny kontakt potwierdzający dokonanie
rezerwacji samochodu

»» Kontakt Dealera w celu omówienia rezerwacji

w zapowiadanym na stronie internetowej czasie

»» Uwzględnienie w ofercie przesłanej przez Dealera

wszelkich elementów omawianych we wcześniejszej
rozmowie telefonicznej

Słabe strony
»» Brak odpowiedzi od Dealera na maila z prośbą o przesłanie
oferty (nawet do 9 dni po przesłaniu wiadomości)

»» Konieczność przesłania maila ponaglającego do Dealera
z prośbą o przesłanie oferty

»» Brak jednoznacznej odpowiedzi na zadawane Dealerowi
pytania

»» Konieczność wysłania 4 wiadomości mailowych w celu
uzyskania interesujących informacji

»» Brak reakcji lub zainteresowania Dealera wobec zgłaszanej
przez Klienta uwagi dotyczącej rozbieżności w informacjach widniejących na stronie i w konfiguratorze

»» Odesłanie Klienta proszącego o ofertę przez Dealera do
konfiguratora lub zmuszenie do wizyty w salonie

»» Niewłaściwa reakcja Dealera na ponaglającego maila

Klienta, sugerująca chęć konfliktu i ustalenia, kto ma rację,
zamiast spełnienia prośby Klienta

»» Infantylna komunikacja Dealera z Klientką (używanie
zdrobnień typu „autko”)

»» Przesłanie przez Dealera dokumentu z ofertą zawierającą
nieścisłości i wytłumaczenie, że to błąd systemowy

»» Ukryte warunki dla standardowego wyposażenia danego

modelu samochodu, o których Klient dowiaduje się dopiero na etapie rozmowy z Dealerem

»» Brak czatu, który umożliwiałby szybki kontakt z Dealerem
»» Brak pytań Dealera o cel zakupu, sposób i częstotliwość

użytkowania samochodu w rozmowie dotyczącej omówienia rezerwacji

»» Brak propozycji jazdy próbnej
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MARKA B
Mocne strony

Słabe strony

»» Szybki kontakt Dealera po przesłaniu przez Klienta zapytania
»» Wysoka kultura osobista Dealerów kontaktujących się
z Klientem

»» Konieczność podania w formularzu kontaktowym numeru telefonu, nawet jeśli Klient nie ma ochoty prowadzić
rozmowy tą drogą

»» W odpowiedzi na pytanie dotyczące opcji silnika, Dealer

»» Kontakt telefoniczny Dealera w celu doprecyzowania

przesłał podziękowanie za zainteresowanie, zaproszenie do
salonu, jak również informację o cenie – choć audytor o nią
nie prosił

zagadnień z zapytania

»» Uwzględnienie przez Dealera w rozmowie z Klientem
pytań o rutynę kierowcy, cele wykorzystania, itp.

»» Brak odpowiedzi na przesłane zapytanie pomimo powtór-

»» Deklaracja wsparcia ze strony Dealera w sprzedaży

nej próby kontaktu

dotychczasowego auta

»» Przedstawienie Klientowi konkretnej propozycji spotkania
ze wskazaniem proponowanych dat

»» Przygotowanie dwóch propozycji wycen – uwzględniających potrzeby Klienta

»» Uwzględnienie rabatu w przesłanej przez Dealera wycenie
oraz zapewnienie o możliwości negocjowania ceny

»» Dołączenie do oferty wykazu wyposażenia danego modelu
»» Zaproszenie na jazdę próbną przy składaniu oferty

MARKA C
Mocne strony

Słabe strony

»» Szybka odpowiedź na przesłane zapytanie mailowe

»» Przesłanie wyceny w treści maila, zamiast w przejrzystym,
czytelnym dokumencie

»» Odpowiedź mailowa Dealera zawierająca wszelkie

»» Stosunkowo niski rabat przy dość wysokiej cenie samochodu

informacje, o które pytał Klient

»» Kontakt telefoniczny Dealera w celu zbadania potrzeb

»» Brak spójności pomiędzy informacjami widniejącymi na

»» Udzielenie przez Dealera informacji o możliwościach

»» Długi czas oczekiwania na samochód (4-5 miesięcy)

Klienta

uzyskania niższej ceny i zniżek specjalnych

stronie, a informacjami udzielanymi przez Dealera

tłumaczony przyczyną nieistotną z punktu widzenia Klienta

»» Badanie potrzeb Klienta zapoczątkowane w mailowej
odpowiedzi na zapytanie

»» Zaproszenie na jazdę testową przez Dealera
»» Poinformowanie przez Dealera o możliwości pozostawienia
dotychczasowego samochodu w salonie

MARKA D
Mocne strony

Słabe strony
»» Konieczność kontaktu z Dealerem poprzez formularz
kontaktowy

»» Brak odpowiedzi od Dealera po upływie kilku dni
»» Brak odpowiedzi konsultanta na czacie przy próbie
uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie

»» Brak reakcji konsultanta na czacie na zgłoszenie faktu
braku kontaktu ze strony Dealera

»» Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z Dealerem –
pośrednictwo centrali przekierowującej rozmowy

»» Brak kontaktu Dealera pomimo potwierdzenia przez
centralę, że kontakt został przekazany
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WYNIKI BADANIA CX Z UWZGLĘDNIENIEM CES
1

bardzo się
nie zgadzam

2

nie
zgadzam się

3

poniekąd się
nie zgadzam

4

Customer Effort Score – Wskaźnik Wysiłku Klienta stanowi wartość liczbową od
1 do 7, określaną na podstawie odpowiedzi audytora na pytanie:
Do jakiego stopnia zgadzasz się ze stwierdzeniem:
Firma ułatwiła mi realizację mojej potrzeby?
Audytorzy PROFES oceniali poziom wysiłku Klienta dla każdego punktu styku na
poszczególnych etapach Ścieżki Doświadczenia Klienta.
Wynik CES na poziomie 1,00-2,99: obszar ryzykowny, znacznie
poniżej oczekiwań Klienta, generujący wysoki poziom wysiłku
Wynik CES na poziomie 3,00-4,99: obszar do dalszej pracy,
generujący wysiłek Klienta, wymagający podjęcia działań minimalizujących jego poziom

nie potrafię
ocenić

5

poniekąd się
zgadzam

6

zgadzam się

7

bardzo się
zgadzam

ETAP

TOUCHPOINT

MARKA A

MARKA B

MARKA C

MARKA D

5,33

4,66

4

4,33

5

4,66

3,66

3,33

Konfigurator

2,33

3,33

3,33

5

ŚREDNI WYNIK

4,22

4,22

3,66

4,22

Mail

2,66

5

4

1

Telefon

3,5

7

1

1

-

-

-

1

3,08

6

2,5

1

Strona www marki
ETAP 2:
pierwsza
weryfikacja

ETAP 3:
kontakt
z potencjalnym
Dealerem

Wynik CES na poziomie 5,00-7,00: obszar oceniony pozytywnie, na poziomie oczekiwanym, nie wymagający zbyt dużego
poziomu wysiłku Klienta

Strona www Dealera

Czat
ŚREDNI WYNIK

19

ETAP 2:
PIERWSZA WERYFIKACJA
Marka, która uzyskała najwyższą ocenę CES dla danego punktu styku (touchpointu) i znalazła się na
pierwszym miejscu w zestawieniu
Marka, która uzyskała drugą najwyższą ocenę CES dla danego punktu styku (touchpointu) i znalazła się
na drugim miejscu w zestawieniu
Marka, która uzyskała trzecią najwyższą ocenę CES dla danego punktu styku (touchpointu) i znalazła się
na trzecim miejscu w zestawieniu
Marka, która uzyskała najniższą ocenę CES dla danego punktu styku (touchpointu) i znalazła się na
czwartym miejscu w zestawieniu

Touchpoint

MARKA A

MARKA B

MARKA C

MARKA D

5,33

4,66

4

4,33

5

4,66

3,66

3,33

Konfigurator

2,33

3,33

3,33

5

ŚREDNI WYNIK

4,22

4,22

3,66

4,22

Strona www marki
Strona www Dealera

TOUCHPOINT: STRONA INTERNETOWA MARKI 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Fajnie, że na stronie uwzględniono usługę wsparcia
sprzedaży dotychczasowego samochodu i od razu mogę
poznać wycenę” (marka A)
»» „Czytając opisy samochodów, mogę od razu zapoznać się
z opiniami innych Klientów” (marka A)
»» „Na stronie można umówić się na wizytę w serwisie przez
zgłoszenie online 24/7 – to chyba znaczy, że firma stawia
na wygodę Klientów” (marka A)
»» „Strona zawiera informacje na temat możliwych sposobów finansowania, a te opisane są w sposób przejrzysty
i klarowny” (marka A)
»» „Na stronie wybranego modelu film przykrywa treści tekstowe, cały layout wydaje się być rozsypany” (marka A)
»» „Drażni mnie to, że w opisie samochodu na pierwszym
miejscu znalazł się design, o którym pisze się, że jest wesoły – wydaje mi się to infantylne i o wiele mniej ważne
niż informacje, które znajduje poniżej, jak np. funkcjonalności tego modelu” (marka A)
»» „Bardzo ważną informację na temat zużycia paliwa zna-
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»»
»»

»»

»»
»»

»»

lazłam na samym końcu strony” (marka A)
„Fajnie, że mogę porównać modele z różnym standardem
za pomocą przejrzystej tabeli” (marka A)
„Czytelna prezentacja oferty samochodów na głównej
stronie ułatwia wyszukiwanie interesującego modelu”
(marka B)
„Istotne dla mnie informacje (jak konfigurator, możliwość
umówienia się na jazdę próbną) są dla mnie od razu widoczne” (marka B)
„Obecność różnych form kontaktu: formularza, telefonu,
czatu to spore ułatwienie” (marka B)
„Ze względu na nieco ukryte menu zakładki prezentującej samochód, z początku myślałam, że główna prezentacja modelu zawiera tylko garść informacji – reszta
(jak elementy wyposażenia w standardzie) dostępna jest
w folderze, który trzeba pobrać” (marka B)
„Wyszukiwarka nie podaje adresów stron internetowych
punktów dealerskich, umożliwia kontakt jedynie drogą
telefoniczną” (marka B)

»» „Nie znalazłam interesujących mnie informacji na temat kosztów utrzymania samochodu (w tym spalania)”
(marka B)
»» „Podoba mi się podział modeli na przydatne kategorie,
zgodne z przeznaczeniem auta, co ułatwia wybór, a także
prezentacja za pomocą miniaturowych zdjęć i minimalnej ceny” (marka C)
»» „Przy widoku 360 stopni widnieje informacja, że wizualizacja ma charakter poglądowy – co to oznacza? Dostanę
nie to, co chcę?” (marka C)
»» „Nie widzę wyszczególnionych informacji o możliwościach finansowania zakupu samochodu” (marka C)
»» „Prezentacja wybranego modelu jest bardzo atrakcyjna
i konkretna. Podobają mi się zarówno zdjęcia, ilustrujące
poszczególne funkcjonalności, jak i opisy, które dostarczają mi przydatnej wiedzy” (marka C)
»» „Charakterystyka silników jest dla mnie niezrozumiała
i nie znalazłam informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2”
(marka C)
»» „Dużo informacji prawnych na stronie. Miałam wrażenie,
że marka musi się wciąż z czegoś zrzekać lub przed czymś
zabezpieczać i poczułam się niepewnie” (marka C)

»» „Bardzo fajny, szybki konfigurator potrzeb – ciekawa
opcja dla osób, które nie wybrały jeszcze modelu i nie
tylko” (marka D)
»» „Na stronie bardzo przydatna jest zakładka dostępne od
ręki, na której można wybrać interesujący model i sprawdzić jego dostępność w salonach” (marka D)
»» „Porównanie stylistyki różnych modeli jest ciekawe, ale
brakuje mi czytelnej porównywarki, dzięki której dowiedziałabym się jakie są różnice w wyposażeniu” (marka D)
»» „Przy prezentacjach silników widnieje informacja o spalaniu, emisji CO2, mocy i przyspieszeniu – przydatne informacje!” (marka D)
»» „Podoba mi się, że w opisie samochodu położono nacisk
zarówno na kwestię technologii, komfortu, jak i bezpieczeństwa. Dzięki temu wiem, jakie są funkcjonalności
samochodu i z jakimi wiąże się to zaletami” (marka D)
»» „Brakuje mi czytelnej informacji co jest w standardzie
każdego samochodu” (marka D)

TOUCHPOINT: STRONA INTERNETOWA DEALERA 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Strona internetowa nie jest dynamiczna, jednak po
menu łatwo się poruszam i znajduję to co mnie interesuje” (marka A)
»» „Prezentacja wybranego przeze mnie modelu jest o wiele
mniej atrakcyjna niż na stronie marki, brakuje wielu istotnych informacji” (marka A)
»» „Brakuje mi informacji, co do form finansowania stosowanych w tym punkcie dealerskim” (marka A)
»» „Z poziomu dealera nie ma odnośnika do konfiguratora
samochodu” (marka B)
»» „Prezentacja samochodu jest mało atrakcyjna, ogranicza
się do litego tekstu przypominającego bardziej opis marketingowy” (marka B)
»» „Bardzo infantylna komunikacja zawierająca minimum
przydatnych informacji z punktu widzenia kierowcy”
(marka B)

»» „Przy kliknięciu w wybrany model, automatycznie jestem
odsyłana do strony marki” (marka C)
»» „Po wybraniu konkretnego modelu i kliknięciu więcej strona się odświeża, ale nie pojawia się żadna dodatkowa informacja – strona jest absolutnie nieprzydatna” (marka C)
»» „Wybrany przeze mnie Dealer ma dwie strony internetowe. Która jest bardziej aktualna?” (marka D)
»» „Mogę obliczyć ratę przy różnych formach finansowania
za pomocą kalkulatora” (marka D)
»» „Kontakt jest możliwy wyłącznie przez formularz lub telefonicznie. To utrudnia kwestię uzyskania informacji, które
rozwiałyby moje wątpliwości – nie mogę wprost zadać
pytania” (marka D)
»» „Z poziomu formularza mogę od razu umówić się na spotkanie, wybierając dogodny termin” (marka D)

TOUCHPOINT: KONFIGURATOR 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Poszczególne części składowe każdej zakładki konfiguratora są mało widoczne – przeoczyłam wybór silnika,
przechodząc po wybraniu wersji wyposażenia bezpośrednio do etapu 2” (marka A)

»» „W porównaniu wyposażenia dla wersji tego samochodu, wersja nr 2 ma radio mp4 z głośnikami i kierownicę
skórzaną w standardzie. W konfiguratorze zaś, muszę to
wybrać jako dodatkowe elementy. Czyżby naciąganie
Klienta?” (marka A)
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»» „W konfiguratorze przedstawione są zdjęcia modeli,
a pod spodem napis, że mają one charakter przykładowy
– to jak dla mnie przesada, bo nie wiem czy konfiguruje
to co chcę i czego mogę się spodziewać. Model samochodu powinien być aktywny i odzwierciedlać moje wybory,
które producent i tak ograniczył” (marka A)
»» „Czytelne podsumowanie poszczególnych elementów
auta, podsumowanie konfiguracji” (marka A)
»» „Fajnie, że mogę od razu sprawdzić, jaka będzie wysokość
raty za finansowanie zakupu” (marka A)
»» „Aby uruchomić konfigurator, konieczne jest posiadanie
zainstalowanej wtyczki. Bez tego, po kliknięciu w link do
konfiguratora, pojawia się strona błędu” (marka B)
»» „Fajnie, że podpięte są krótkie filmy i reklamy. Reklama
bardzo do mnie trafia, poczułam, że to może być dla mnie
fajne auto” (marka B)
»» „Konfigurator jest niedostosowany do wybranego modelu. W przypadku mojego samochodu, widnieje zakładka
doboru obręczy kół, ale po jej rozwinięciu okazuje się, że
wszystkie – oprócz jednej – są dla tego modelu niedostępne” (marka B)
»» „Żeby wybrać inny silnik, musiałabym zrezygnować nie
tylko z wybranego standardu wyposażenia, ale i z felg,
które też były jedynym wyborem w tej kategorii. Co mają
felgi do silnika?!” (marka B)

»» „O tym, jakie jest wyposażenie w standardzie wybranego
modelu, dowiedziałam się na samym końcu konfigurowania w podsumowaniu” (marka B)
»» „Logiczna konstrukcja i podział treści w konfiguratorze”
(marka C)
»» „W dalszym ciągu nie wiem jednak w jaki sposób mogę
finansować zakup, ani czy otrzymam wsparcie w pozbyciu się starego auta” (marka C)
»» „Opisy pakietów są dość ubogie – nie wiem co znajduje
się w ich ramach i do czego służą” (marka C)
»» „Do wybranej wersji nie mogłam właściwie nic dobrać
z dodatków czy opcji” (marka C)
»» „Samo podsumowanie wybranego oddzielnie w konfiguratorze wyposażenia jest bardzo czytelne” (marka C)
»» „Intuicyjny i czytelny, najpierw wybrałam wariant wyposażenia, potem stylistykę i dodatkowe wyposażenie”
(marka D)
»» „Już na wstępie dowiedziałam się, jaki rabat mi przysługuje. Informacja ta wyświetla się na górze konfiguratora”
(marka D)
»» „Jasno widzę, które elementy są w standardzie, które
mogę dobrać pojedynczo bez konieczności wyboru
całego pakietu oraz w jakiej są cenie” (marka D)
»» „Chciałam zerknąć na możliwe formy finansowania i wyliczyć ratę, ale pojawił się błąd techniczny” (marka D)

JAKIE JEST NASTAWIENIE KLIENTA PO TYM ETAPIE?
MARKA A:
»» Po zapoznaniu się z treściami, zawartymi na stronie, poczułem/-am, że przechodząc przez proces zakupu samochodu,
będę mógł/mogła liczyć na wsparcie konsultantów w wielu kwestiach oraz że marka zadba o moją wygodę i postara
się, abym miał/-a pod ręką jak najpełniejsze informacje na temat ich produktów i usług
»» Po zapoznaniu się ze stroną Dealera, mam pewne obawy względem procesu zakupu – Dealer jest dla mnie mniej
wiarygodny niż sama marka
»» Brak spójności pomiędzy prezentacją produktu na stronie, a w konfiguratorze jest dla mnie rozczarowaniem

MARKA B:
»» Nie wiem, co dokładnie znajduje się w standardzie wyposażenia wybranego przeze mnie samochodu
»» Mam poczucie, że firma stara się dobrze zaprezentować, pokazać produkt z jak najlepszej strony i dołożyć starań, aby
sprostać oczekiwaniom potencjalnego Klienta
»» Po zapoznaniu się z treściami na stronie internetowej Dealera mam wrażenie, że kupuję samochód „dla kobietki”, dla
której najważniejsze jest, żeby był on wesoły
»» Mam poczucie, że konfigurator mnie pokonał – skonfigurowałem/-am samochód byle jak, bo nie wiedziałem/-am jak
się po nim poruszać
»» Podoba mi się, że mam wszystko w jednym konfiguratorze: kontakt, broszurka, konfiguracja w pliku pdf, umówienie
się na jazdę próbną, atrakcyjne filmy i reklamy, widok 360
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MARKA C:
»» Mam poczucie, że dowiedziałem/-am się istotnych rzeczy na temat samochodu
»» Po przejściu przez konfigurator obawiam się wysokich kosztów
»» Na tym etapie nie sądzę, że ze strony Dealera otrzymam jakiekolwiek wsparcie – sama konstrukcja strony internetowej
bardzo mnie w tym utwierdziła
»» Liczę, że zostanie mi zaproponowana jazda próbna, bo już nie chcę kupować tego auta
»» Mam wątpliwości wobec finalnego wyglądu samochodu

MARKA D:
»» Mam mieszane uczucia, ponieważ po wizycie na stronie marki nie mam pewności, czy posiadam wszystkie istotne
informacje na temat wybranego samochodu – w szczególności wyposażenia w standardzie
»» Na stronie Dealera nie znalazłem/-am interesujących mnie informacji
»» Konfigurator rozwiał część moich wątpliwości, jednak dalej nie jestem pewny/-a co do wyboru
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ETAP 3:
KONTAKT Z POTENCJALNYM DEALEREM
Touchpoint

MARKA A

MARKA B

MARKA C

MARKA D

Mail

2,66

5

4

1

Telefon

3,5

7

1

1

Czat
ŚREDNI WYNIK

1
3,08

6

2,5

1

TOUCHPOINT: MAIL 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Brak odpowiedzi na pierwszego, przesłanego z prośbą o ofertę maila przez 9 dni. Konieczne było przesłanie maila
ponaglającego” (marka A)
»» „Pan poinformował, że samochód jest w innym salonie, ale na moje życzenie mogą ściągnąć dla mnie autko – infantylna
komunikacja. Czy do mężczyzny też by tak napisał?!” (marka A)
»» „W odpowiedzi na maila otrzymałam informację, że rozbieżności w przesłanym dokumencie to błąd systemowy, bo
plik z wyceną zaciąga się automatycznie. Dotyczyła ona tylko jednego z dwóch zadanych przeze mnie pytań. Ponownie
musiałam przesłać maila z prośbą o doprecyzowanie” (marka A)
»» „Próba badania potrzeb na bardzo niskim poziomie: w pierwszym mailu napisałam, że przeszłam przez konfigurator
i proszę o ofertę – lepszy silnik i dobrą wersję wyposażenia. Odpowiedź: proszę przejść przez konfigurator lub przyjść
do salonu” (marka A)
»» „Najpierw Dealer do mnie zadzwonił, a potem przesłał mailowo ofertę. Otrzymałam ją niecałe 10 minut po zakończeniu
rozmowy telefonicznej” (marka B)
»» „Otrzymałam konkretną propozycję spotkania ze wskazanymi proponowanymi datami – i prośbą o wybór lub zaproponowanie alternatyw” (marka B)
»» „Otrzymałam rabat w wysokości 2 tysięcy złotych, a także zapewnienie, że cena po rabacie podlega negocjacjom”
(marka B)
»» „Prosiłam o wytłumaczenie charakterystyki silnika, zwłaszcza w opcji z automatyczną skrzynią biegów, a otrzymałam
standardowy mail z podziękowaniem za zainteresowanie oraz zaproszeniem do salonu, aby przygotować dedykowaną ofertę. W mailu były także informacje o cenie standardowej, choć nie prosiłam o to – cenę miałam wyliczoną
w konfiguratorze, co zaznaczyłam w mailu. Prosiłam o jedną informację, ale nie otrzymałam odpowiedzi” (marka B)
»» „Doradca poinformował mnie o możliwościach uzyskania niższej ceny przy zakupie na działalność gospodarczą lub
przy zniżkach specjalnych – nie wiedziałam o tym wcześniej” (marka C)
»» „Doradca zaprosił mnie na jazdę testową, ale bez wskazania konkretnego terminu” (marka C)
»» „Wycena wraz z funkcjonalnościami i możliwymi pakietami była opisana w mailu. Wolałabym przejrzysty dokument,
w którym czytelnie przedstawionoby warunki zakupu” (marka C)
»» „W mailu od Dealera dostałam informację, że model dostępny będzie w terminie 4-5 miesięcy. Czy to samochód ze
złota szyty na miarę? Czy standard?” (marka C)
»» „Prosiłam o wycenę na dwa silniki, jednak otrzymałam odpowiedź, że diesel nie będzie już dostępny na polskim rynku.
Dlaczego więc był na stronie?” (marka C)
»» „Musiałam skontaktować się z Dealerem za pomocą formularza, który nie uwzględniał nawet miejsca na zadanie pytania” (marka D)
»» „Nikt się ze mną nie skontaktował przez kilka dni…” (marka D)
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TOUCHPOINT: TELEFON 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Gdy zapytałam o kwestię braku zgodności informacji
dotyczących standardu wyposażenia samochodu, poprosił, żebym chwilę poczekała, a on to sprawdzi – miałam wrażenie, że nie przygotował się do tej rozmowy”
(marka A)
»» „Konsultant, który zadzwonił w celu omówienia mojej
rezerwacji, przedstawił się, opisał w jakiej sprawie dzwoni, spytał czy jestem nadal zainteresowana zakupem samochodu. Zaproponował, że przedstawi mi możliwości
techniczne, doradzał w sprawie wyposażenia, poinformował o możliwościach kredytowych” (marka A)
»» „Nie spytał o cel zakupu, ani o to do czego będę używała
samochodu, jak często, po jakich drogach będę się poruszać, czy będę jeździć głównie sama czy z pasażerami”
(marka A)
»» „Nie zaproponowano mi jazdy próbnej” (marka A)
»» „Doradca skontaktowała się ze mną niecałą godzinę po
przesłaniu wiadomości” (marka B)
»» „Pani była bardzo miła, odpowiedziała na moją wątpliwość dotyczącą silnika i zaproponowała przygotowanie
dwóch ofert – do porównania” (marka B)
»» „Dealer doradzał, próbował zaproponować inny model
niż ten wskazany w zapytaniu. W tym celu spytał o mój
budżet i zastanawiał się czy w tym budżecie może mi
zaproponować wygodniejszy model” (marka B)
»» „Sprzedawca zaproponował mi także jazdę próbną oraz
przedstawił propozycje finansowania” (marka B)

»» „Bardzo miła rozmowa, ale Pan zadawał mi jedynie pytania odnośnie mojego zawodu, co ma znaczenie przy
dodatkowych zniżkach. Przedstawiciel salonu nie pytał
o moje preferencje, choć sugerowałam mu, że jestem
otwarta na podpowiedź co do wyposażenia. Czekam
na ofertę” (marka C)
»» „Okazało się, że termin dostawy to nawet 5 miesięcy!
Zadzwoniłam więc do Dealera, żeby wyjaśnić tak długi
czas oczekiwania. Dowiedziałam się, że nie ma możliwości skrócenia go – Dealerzy mają zobowiązania wobec
innych Klientów względem tego wybranego modelu”
(marka C)
»» „Po 29 h od przesłania zapytania oddzwoniono do mnie
z jakiejś centrali z informacją, że zgłoszenie przyjęto
i przekazują prośbę o kontakt do dealera. Na pytanie,
kiedy mogę spodziewać się właściwego kontaktu, dostałam informację, że jak tylko doradca będzie miał czas
się zająć moją ofertą” (marka D)
»» „Po kilku dniach od przesłania zapytania, zadzwonił do
mnie Pan, informując, że dzwoni w sprawie zapytania,
upewnić się czy to jeszcze aktualne. Poczułam się, jakby
marka nie miała zaufania wobec Klientów i potrzebowała weryfikować, czy Klienci na pewno wiedzą co robią”
(marka D)
»» „Pomimo zapewnienia konsultanta, że otrzymam ofertę
dziś, najpóźniej jutro, nikt z wybranego punktu dealerskiego się ze mną nie skontaktował” (marka D)

25

TOUCHPOINT: CZAT 
Wybrane opinie audytorów:
»» „Na czacie zgłosiłam brak reakcji ze strony dealera – nie
zmieniło to jednak nic. Nadal nikt się ze mną nie skontaktował” (marka D)
»» „Napisałam wiadomość, by zapytać, czy faktycznie wy-

brany model nie ma konfiguratora. Niestety nikogo na
czacie nie było i muszę wypełnić formularz, żeby uzyskać odpowiedź – wypełniałam go już wcześniej w sprawie oferty, więc odpuszczam” (marka D)

JAKIE JEST NASTAWIENIE KLIENTA PO TYM ETAPIE?
MARKA A:
»» Jestem rozczarowany/-a podejściem Dealera, w tym brakiem odpowiedzi na moją prośbę o wycenę i przesyłanie
niesprawdzonych informacji
»» Czułem/-am, że muszę się prosić o jakiekolwiek informacje, a Dealerzy nie sprawdzają, co wysyłają do Klienta
»» Nie mam pewności, co tak naprawdę znajduje się w zaproponowanej dla mnie ofercie
»» Jestem silnie sfrustrowany/-a brakiem oferty, brakiem próby nawiązania relacji
»» Zraziłem/-am się nie tylko do doradcy, który mnie obsługiwał, ale też do całej marki
»» Jestem umiarkowanie zadowolony/-a z obsługi wokół rezerwacji samochodu, ze względu na brak zainteresowania
moimi potrzebami w zakresie celów i sposobu używania samochodu

MARKA B:
»» Cieszę się, że zostałem/-am poważnie i rzetelnie potraktowany/-a przez Doradcę (audytorzy oceniający obsługę Klienta
pozytywnie)
»» Mam poczucie, że Dealer bada moje potrzeby i jest w stanie dopasować ofertę, która będzie w stanie je spełniać (audytorzy oceniający obsługę Klienta pozytywnie)
»» Cieszę się, że Dealer wychodzi z inicjatywą (audytorzy oceniający obsługę Klienta pozytywnie)
»» Jestem zadowolony/-a z obsługi, rozważyłbym/-abym zakup samochodu tej marki (audytorzy oceniający obsługę
Klienta pozytywnie)
»» Czuję się zmieszany/-a: teoretycznie zasady prawidłowej obsługi Klienta zostały zachowane i spełnione, jednak ja czuję
się niedoceniony/-a. Mam wrażenie, że nikt nie odczytał mojego maila, nie zainteresował się moją prośbą – i w efekcie
poczułem/-am się trochę „marnym leadem” (audytorzy oceniający obsługę Klienta negatywnie)
»» Mam poczucie, że sprzedawca uznał, że z kobietami o silnikach się nie rozmawia (audytorzy oceniający obsługę Klienta
negatywnie)

MARKA C:
»» W odpowiedzi mailowej Doradca potraktował mnie poważnie, odniósł się do treści mojego maila, a nie wysłał standardową treść
»» Chociaż po przejściu przez konfigurator odczuwałem/-am średnie zainteresowanie autem, teraz chętnie podjechałbym/-ałabym zobaczyć samochód
»» Zbyt długi czas oczekiwania mnie zniechęcił – z pewnością zrezygnuję

MARKA D:
»» Rezygnuję z zakupu, ponieważ całkowicie zawiodła mnie komunikacja
»» Czuję się zignorowany/-a i nieszanowany/-a
»» Brak kontaktu jest dla mnie nie do przyjęcia
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AKTYWNOŚĆ DEALERÓW
Każdy z audytorów podjął próbę nawiązania kontaktu z wybranym Dealerem marki, prosząc drogą mailową
o przedstawienie oferty lub rozwianie wątpliwości dotyczących proponowanych rozwiązań. Poniższe zestawienie
prezentuje minimalny i maksymalny czas reakcji Dealerów, a także wybraną formę odpowiedzi.

FORMA KONTAKTU

MIN. CZAS REAKCJI

MAX. CZAS REAKCJI

2 h 34 min

brak kontaktu
(konieczność przesłania
ponownej prośby
po upływie 9 dni)

42 min

4 h 12 min

17 min

2 dni

ponad 1 dzień (29h)

brak kontaktu (pomimo
ponownego kontaktu
z marką)

66,5%
odpowiedź mailowa

MARKA A
33,5%
odpowiedź telefoniczna
33,5%
odpowiedź mailowa

MARKA B
66,5%
odpowiedź telefoniczna
66,5%
odpowiedź mailowa

MARKA C
33,5%
odpowiedź telefoniczna
33,5%
brak odpowiedzi

MARKA D
66,5%
odpowiedź telefoniczna
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MOMENT KRYTYCZNY
Mianem „moment krytyczny” określono etap Ścieżki Klienta, na którym poziom wysiłku Klienta, jaki musiał on
włożyć w realizację swojej potrzeby, okazał się tak wysoki, że Klient zdecydował o przerwaniu kontaktu z marką
motoryzacyjną / Dealerem i niekorzystaniu z jego usług.

ETAP 2:
pierwsza weryfikacja

66,6% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:

MARKA A

MARKA B

MARKA C

»» niespójność informacji dotyczących
standardu wyposażenia wybranego
samochodu, jakie pojawiają się na stronie
i w konfiguratorze – zinterpretowane jako
próba nakłonienia Klienta do zapłacenia
wyższej ceny
»» brak możliwości wyposażenia samochodu w wybrane dodatkowe elementy/akcesoria

ETAP 3:
kontakt z potencjalnym
Dealerem
33,3% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:
»» irytacja wynikająca ze złej, zdaniem Klienta, obsługi i braku zaangażowania Dealera
w stworzenie oferty dopasowanej do jego
potrzeb, a także odczuwane przez Klienta
nastawienie Dealera na konflikt zamiast na
zbudowanie relacji

33,3% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:

33,3% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:

»» niedostosowanie konfiguratora do wybranego modelu, skutkujące problemem
w poruszaniu się po nim i frustracją

»» poczucie bycia zignorowanym przez
Dealera, spowodowane otrzymaniem
wiadomości niezawierającej odpowiedzi
na zadane pytanie
66,6% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:
»» brak zrozumienia wobec zbyt długiego
czasu oczekiwania na samochód
»» poczucie bycia dla Dealera nieważnym
Klientem
100% audytorów zrezygnowałoby z zakupu
samochodu. Główny powód to:

MARKA D
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»» brak kontaktu ze strony Dealera
i odpowiedzi na przesłane zapytanie
»» poczucia bycia zignorowanym
przez markę i Dealera

PODSUMOWANIE
Na etapie pierwszej weryfikacji, dokonując analizy stron internetowych marek motoryzacyjnych i stron Dealerów,
audytorzy najbardziej docenili MARKĘ A. O wysokiej ocenie zadecydowały:
»» możliwość zapoznania się z opiniami innych użytkowników przy czytaniu opisów poszczególnych samochodów na stronie internetowej marki,
»» intuicyjność wyszukiwarki punktów sprzedaży oraz
możliwość zapoznania się z ocenami innych Klientów,
»» możliwość szybkiego umówienia się na wizytę serwisową, dzięki usłudze 24/7,
»» potwierdzenie na stronie internetowej chęci wsparcia
w sprzedaży dotychczasowego samochodu,

»» możliwość wstępnej rezerwacji ostatnich samochodów z wyprzedawanego rocznika,
»» wykorzystanie interesujących form graficznych,
np. zdjęcia 3D czy filmów instruktażowych,
»» możliwość porównania różnych standardów
wyposażenia w przejrzystej tabeli,
»» możliwość szacowania wydatków związanych
z korzystaniem z samochodu przy pomocy
dedykowanego narzędzia.

Według opinii audytorów, na najwyższą ocenę CES wśród analizowanych konfiguratorów zasłużyła MARKA D.
Zalety tego rozwiązania to:
»» logiczny podział treści i konstrukcji konfiguratora,
ułatwiający dobór poszczególnych elementów składowych,
»» zaznaczenie w konfiguratorze, które elementy wyposażenia są w standardzie wybranego modelu, a które
wymagają dodatkowej opłaty,
»» podział wyposażenia w konfiguratorze na czytelne
i zrozumiałe kategorie, np. „stylistyka”, „bezpieczeństwo”, itp.

»» podział wyposażenia w konfiguratorze w pakiety i dokładne opisanie ich przeznaczenia oraz zawartości,
»» informacja o przysługującym rabacie, wyświetlana
przez cały proces konfigurowania samochodu,
»» dopasowanie treści konfiguratora do potrzeb osób
nieposiadających zaawansowanej wiedzy na temat
parametrów technicznych samochodu,
»» możliwość zapisu na jazdę próbną przez cały czas
konfigurowania samochodu.

Liderem etapu kontaktu z potencjalnym Dealerem jest MARKA B. Na wysokie oceny audytorów wpłynęły:
» » szybki kontakt Dealerów w odpowiedzi na
zapytanie Klientów (zawsze tego samego dnia,
co przesłane zapytanie),
»» wysoka kultura osobista Dealerów kontaktujących
się z Klientem,
»» poprzedzenie przesłania odpowiedzi mailowej
kontaktem telefonicznym w celu doprecyzowania
zagadnień zapytania,
»» uwzględnienie przez Dealera w rozmowie z Klientem pytań o rutynę jazdy i użytkowanie samochodu,
mające na celu zbadanie jego potrzeb i oczekiwań
i dopasowanie oferty,

»» wsparcie Dealera przy sprzedaży dotychczasowego
samochodu,
»» przedstawienie przez Dealera w odpowiedzi na
zapytanie Klienta konkretnej propozycji spotkania
ze wskazaniem dat,
»» udzielenie korzystnego rabatu z adnotacją o możliwości jego negocjowania,
»» dołączenie do oferty przejrzystego wykazu wyposażenia samochodu,
»» zaproszenie na jazdę próbną przy składaniu oferty.
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CZEGO OCZEKUJE KLIENT?
ETAP 2:
PIERWSZA WERYFIKACJA
Wysiłek Klienta związany z etapem pierwszej weryfikacji spowodowany był niespójnością informacji dostarczanych
przez różne kanały marek, brakiem dostępu do istotnych z punktu widzenia Klienta informacji, niedopasowaniem
treści pojawiających się w konfiguratorze do wybranego modelu samochodu oraz błędami technicznymi pojawiającymi się zarówno na stronie internetowej, jak i w samym konfiguratorze. Na tym etapie Klient chciałby:
»» będąc zapewnianym o chęci przekraczania przez markę
jego oczekiwań, otrzymywać propozycje wykraczające
poza standardowy katalog usług,
»» zapoznać się ze wszelkimi funkcjonalnościami samochodu na sprawnej techniczne i estetycznej stronie
internetowej,
»» w prosty sposób dotrzeć do konfiguratora z poziomu
strony głównej,
»» zapoznać się z prezentacją samochodu utrzymaną w intuicyjnym i atrakcyjnym layoucie,
»» porównać parametry silników przy pomocy intuicyjnego i praktycznego mechanizmu,
»» mieć dostęp do najważniejszych z jego punktu widzenia
informacji na temat samochodu, umiejscowionych na
stronie internetowej powyżej informacji mniej istotnych,
»» zapoznać się z wyposażeniem i funkcjonalnościami samochodu bez konieczności czytania opisów utrzymanych w infantylnym tonie,
»» zapoznać się z opiniami innych Klientów na temat marki,
Dealerów i punktów serwisowych,
»» przebywając na stronie internetowej Dealera, mieć
dostęp do wszystkich istotnych informacji nie tylko na
temat samego samochodu i jego wyposażenia, ale również możliwych form finansowania,
»» wiedzieć, która ze stron internetowych Dealera jest
aktualna i umożliwia szybki kontakt z salonem,
»» wiedzieć, czy Dealer pomoże mu w odsprzedaży
dotychczasowego samochodu,
»» mieć prosty dostęp do informacji o kosztach utrzymania
samochodu, szacowanym zużyciu paliwa czy emisji CO2,
»» mieć możliwość skorzystania z intuicyjnego konfiguratora, bez obawy ominięcia poszczególnych kroków ze
względu na mało czytelny layout,
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»» skorzystać z konfiguratora bez konieczności instalowania lub aktualizowania dodatkowych wtyczek,
»» mieć wgląd w standard wyposażenia wybranego modelu jeszcze zanim przystąpi do konfiguracji i wyboru
dodatkowych elementów,
»» nie martwić się, że w różnych kanałach komunikacji
(strona internetowa marki, strona internetowa Dealera,
konfigurator) występują sprzeczne informacje,
»» mieć prosty dostęp do informacji o standardzie wyposażenia samochodu w różnych wariantach i o warunkach, jakie należy spełnić, aby dane wyposażenie było
wliczone w cenę,
»» skorzystać z konfiguratora, którego struktura jest dopasowana do wybranego na 1 etapie wariantu wyposażenia, bez wyświetlania opcji wyboru dla elementów,
które są narzucane,
»» móc korzystać ze wszelkich funkcjonalności konfiguratora, bez ryzyka natknięcia się na błąd techniczny,
»» mieć pewność, że wybory oferowane w konfiguratorze
i dokonywane na etapie konfigurowania samochodu
są możliwe do zrealizowania, bez ryzyka, że coś będzie
musiało ulec zmianie,
»» korzystać z konfiguratora czytelnego i zrozumiałego
także dla osób, które nie posiadają wiedzy w temacie
samochodów, ich wyposażenia czy w kwestiach technicznych,
»» móc skontaktować się z marką za pomocą szybkiej formy kontaktu – aktywnego czatu w czasie rzeczywistym,
»» skorzystać z możliwości zaprezentowanej na stronie
wizualizacji, bez obawy, że finalnie samochód będzie
wyglądał inaczej.

ETAP 3:
KONTAKT Z POTENCJALNYM DEALEREM
Etap trzeci wymagał od Klienta podjęcia zbędnego wysiłku głównie ze względu na jakość obsługi Klienta, wiążącą
się z koniecznością kilkukrotnego dopytywania o interesujące go kwestie, poczucie braku zaangażowania Dealera
w realizację jego potrzeby lub poczucie bycia mało istotnym dla Dealera Klientem, a także ze względu na brak odpowiedzi na przesłane zapytanie i poczucie bycia zignorowanym przez markę oraz Dealerów. Na etapie kontaktu
z potencjalnym Dealerem Klient chciałby:
»» skontaktować się z Dealerem w dogodny dla niego sposób – telefonicznie lub mailowo,
»» skontaktować się bezpośrednio z wybranym Dealerem
bez pośredników, wydłużających czas oczekiwania na
odpowiedź,
»» otrzymać odpowiedź na zapytanie od Dealera w możliwe
najszybszym terminie,
»» otrzymać odpowiedź na pytanie od konsultanta obsługującego czat,
»» otrzymać możliwie najszybszą odpowiedź na zapytanie
dotyczące oferty, przesłane do punktu dealerskiego lub
potwierdzenie w momencie przesłania prośby, że zostanie ona wkrótce obsłużona,
»» nie być zmuszanym do ponaglania Dealerów w kwestii
odpowiedzi na przesłane zapytanie,
»» być obsługiwanym przez osobę kompetentną, nastawioną na zbudowanie relacji, poznanie potrzeb
Klienta i stworzenie oferty najpełniej realizującej jego
oczekiwania,
»» otrzymać jasne i czytelne odpowiedzi, które rozwieją jego
wątpliwości, bez konieczności kilkukrotnego dopytywania,
»» mieć poczucie, że Dealer chętnie udzieli wsparcia i wyjaśni wszelkie nieścisłości, nawet jeśli będzie to wymagało
z jego strony wysiłku,
»» mieć poczucie, że Dealer chce dopasować ofertę do
jego preferencji, pytając w tym celu o wszelkie istotne
informacje, takie jak sposób i okoliczności użytkowania
samochodu,

»» aby Dealer wykazywał zaangażowanie i chęć obsługi
Klienta, nie ignorując jego potrzeb czy odsyłając do automatycznego konfiguratora,
»» aby Dealer komunikował się z sposób profesjonalny,
bez zdrobnień sugerujących niepoważne podejście do
Klienta,
»» otrzymać od Dealera przygotowany dla niego, zweryfikowany pod kątem aktualności danych dokument z wyceną, pozbawiony niedociągnięć tłumaczonych „błędem
systemowym”,
»» być poinformowanym o wszelkich warunkach, dotyczących standardu wyposażenia – w szczególności, jeśli
istnieją różnice w obrębie jednego modelu samochodu,
»» otrzymać od Dealera czytelną i przejrzystą wycenę w formie oficjalnego dokumentu,
»» otrzymać atrakcyjny rabat finansowy adekwatny do wysokości ceny samochodu,
»» aby informacje przekazywane przez Dealera były spójne
z tymi, które widnieją na stronie internetowej marki,
»» po podjęciu decyzji o zakupie, otrzymać wybrany samochód możliwie jak najszybciej i nie być narażonym na
zbyt długi czas oczekiwania ze względu na zobowiązania Dealerów wobec innych Klientów, które są dla niego
nieistotne.
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CO DALEJ?
Niniejszy raport stanowi wycinek badań Customer Experience uwzględniających
Customer Effort Score (CES), analizujących proces zakupu samochodu osobowego czterech marek motoryzacyjnych. Wyrażamy nadzieję, że ramach realizacji
kompleksowego projektu, identyfikującego obszary wymagające zbyt dużego
wysiłku Klientów i zawierającego program działań mających na celu wzrost poziomu lojalności Klientów, byliby Państwo skłoni rozważyć:
»» zaprojektowanie i przeprowadzenie badania Customer Experience
z uwzględnieniem CES, którego przedmiotem będzie cała ścieżka Klienta
decydującego się na zakup samochodu z Państwa oferty – od etapu
rekonesansu po etap podjęcia finalnej decyzji,
»» analiza Ścieżki Doświadczenia Klienta i przygotowanie jej graficznej
interpretacji w postaci Customer Journey Map,
»» dokonanie całościowej analizy porównawczej Customer Experience
Klientów Państwa punktów dealerskich i Klientów wytypowanych przez
Państwa marek konkurencyjnych, uwzględniającej mocne i słabe strony
innych marek, identyfikację „momentu krytycznego”, określenie wartości
CES dla touchpointów na każdym etapie Customer Journey, a także różnice
w postrzeganiu marek przez Klientów na bazie wniosków z badania CX,
»» przygotowanie warsztatu dla zespołu decyzyjnego, w ramach którego
zaprezentowane zostaną kluczowe wnioski z badania, sugestie zmian
i program ich wdrożenia,
»» przygotowanie warsztatu, w ramach którego zaprezentowane zostaną różnice
pomiędzy poziomem wysiłku Klientów Państwa marki oraz Klientów marek
konkurencyjnych związanego z różnymi punktami styku, a także przywołane
zostaną Dobre Praktyki innych marek, wpływające na poprawę Customer
Effort Score,
»» zidentyfikowanie Dobrych Praktyk dla doradców handlowych w punktach
dealerskich oraz opracowanie programu ich wdrażania.
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DZIAŁANIA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Wieloletnie doświadczenie PROFES w zakresie współpracy z markami motoryzacyjnymi zaowocowało dedykowaną ofertą działań rozwojowych, stworzoną z myślą o wspieraniu celów biznesowych przedstawicieli tej branży. Przedstawiamy
Państwu przykładowe działania realizowane dla rynku motoryzacyjnego:

OBSZAR: DIAGNOZA
»» Kontekstowe Badanie Kompetencji – online’owe badanie kompetencji osadzone w kontekście specyfiki
codziennej pracy i zawodowych wyzwań uczestników
badań, realizowane w formie samooceny lub analizy
180, 270 i 360 stopni. KBK wykorzystuje indywidualnie
przygotowane kejsy nawiązujące do sytuacji, z którymi mierzą się pracownicy, np. przeprowadzenie przez
Doradcę Handlowego rozmowy finalizującej z Klientem

»» Tajemniczy / Jawny Klient – badania weryfikujące
jakość obsługi Klienta i spójność procesu ze standardami marki poprzez bezpośredni kontakt z Doradcą
Handlowym i spotkanie w salonie marki lub punkcie
serwisowym
»» Badanie CX z CES – kompleksowa analiza jakości
doświadczenia Klienta wraz z identyfikacją poziomu
Jego wysiłku we wszystkich punktach styku z marką
motoryzacyjną

OBSZAR: ROZWÓJ KOMPETENCJI
»» Certyfikacja – opracowywanie merytoryczne i prowadzenie spotkań certyfikacyjnych, weryfikujących
i potwierdzających poziom kompetencji i umiejętności
Doradców marki
»» Program Rozwoju Handlowców – kompleksowy program doradczo-szkoleniowy mający na celu wzrost kompetencji Handlowców oraz identyfikację i upowszechnienie najlepszych praktyk marki z zakresu obsługi Klienta
»» Program Rozwoju Menedżerów – kilkuetapowy program ukierunkowany na wsparcie celów biznesowych

poprzez szkolenie i treningi umiejętności Menedżerów
oraz opracowywanie skutecznych narzędzi i standardów pracy do wdrożenia od zaraz
»» Training on the Job – poszkoleniowa forma rozwoju,
polegająca na obserwacji pracownika w czasie realizowania obowiązków zawodowych i udzielanie bieżącego
feedbacku
»» Szkolenia e-learningowe – nowoczesne w formie
szkolenia wykorzystujące angażujące formy, animacje
i elementy grywalizacji

OBSZAR: DORADZTWO
»» Budowanie i wdrażanie modelu sprzedaży i obsługi
Klienta – opracowanie kompleksowej koncepcji innowacyjnych modeli sprzedaży i obsługi Klienta branży
motoryzacyjnej, narzędzi do wdrożenia (Toolboxów)
oraz nadzorowanie i konsultowanie samego procesu
wdrażania
»» Opracowanie i wdrażanie Dobrych Praktyk – mapowanie procesu sprzedaży i obsługi Klienta, identyfikacja
najlepszych praktyk z tego zakresu oraz opracowanie
koncepcji wdrożenia i zwiększających jego efektywność
narzędzi codziennej pracy
»» Budowanie procesów certyfikacyjnych – tworzenie
kompleksowej koncepcji certyfikacji dla pracowników
różnego szczebla, mające na celu ujednolicenie ich
kompetencji i identyfikację osób o największym potencjale na danym stanowisku

»» Definiowanie i planowanie przedsięwzięć w zakresie Customer Experience – wykorzystanie wniosków
z analizy Customer Experience z uwzględnieniem
Customer Effort Score do zaprojektowania i wdrażania
zmian organizacyjnych, strukturalnych, systemowych
czy rozwoju kompetencji kadry w celu podnoszenia jakości doświadczenia Klienta
»» Budowanie świadomości marki – działania mające na
celu budowanie w pracownikach marki świadomości co
do wizji, misji, przewag konkurencyjnych i sposobów ich
wykorzystania w procesie obsługi Klienta i sprzedaży
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PROFES to zespół ponad 40 specjalistów i pasjonatów w swojej dziedzinie,
przygotowujących i realizujących wspólnie projekty z zakresu:
szkoleń i działań rozwojowych dla menedżerów • szkoleń sprzedażowych i wsparcia sprzedaży •
certyfikacji handlowców i budowania w nich świadomości marki • tworzenia i wdrażania modeli
sprzedaży i obsługi Klienta • doradztwa strategicznego • warsztatów 2.0. • Training on the Job
i Shadowingu • rozwoju zespołów • coachingu indywidualnego i grupowego • wsparcia procesów
rekrutacji i wdrożenia • zarządzania doświadczeniem Klienta (badania CX z CES) • identyfikacji,
opracowania i wdrażania Dobrych Praktyk • Kontekstowego Badania Kompetencji • badań LEA 360 •
badań Extended Disc • e-learningu • grywalizacji • zarządzania talentami

KLIENCI O REALIZOWANYCH PROJEKTACH:
„Naszą intencją było zderzenie wyników Badań Doświadczenia Klienta z wynikami cyklicznie i od wielu
lat realizowanych przez nas badań: Tajemniczego Klienta oraz Satysfakcji Klienta (CSS). Potwierdziła
się teza, że dotychczasowe, prowadzone przez nas rodzaje badań nie przekazują pełnego spectrum
informacji niezbędnych do właściwego zarządzania procesami sprzedaży. Badanie Doświadczenia
Klienta (CX) dało nam dodatkową, niezwykle ważną perspektywę – analizę naszego modelu sprzedaży
oraz kanałów komunikacji od strony Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku, który Klient musi
wykonać na poszczególnych etapach procesu zakupu. Analiza ta przyniosła wiele rekomendacji oraz
wniosków, niezwykle istotnych w naszym codziennym funkcjonowaniu. (…) Polecamy firmę PROFES
jako sprawdzonego i rzetelnego partnera w działaniach rozwojowych dla obszaru sprzedaży.”
Tomasz Piasny, Dyrektor Rozwoju Sieci Dealerskiej SKODA
„Działania prowadzone przez firmę PROFES miały znaczący wpływ na ukształtowanie innowacyjnego
i efektywnego modelu sprzedaży i obsługi Klienta. Nowatorskie rozwiązanie przyczyniło się do
pozytywnej zmiany postrzegania Marki SEAT na rynku oraz dużej satysfakcji Klienta odwiedzającego
nasze Salony i Serwisy. (…) Doświadczenia z wieloletniej współpracy pozwalają nam rekomendować
firmę PROFES jako sprawdzonego partnera, któremu warto powierzyć wypracowanie innowacyjnych
koncepcji procesów rozwojowych dla dużych sieci dealerskich i wielooddziałowych organizacji.
Zaproponowane rozwiązania charakteryzowały się spójnością, kompleksowością i były nastawione na
efekt biznesowy.”
Tomasz Życki, Dyrektor marki SEAT
„Cała współpraca, zarówno diagnoza organizacji w zakresie planowanej zmiany i rozwoju pracowników,
jak i realizacja doradczo-szkoleniowej fazy projektów, stanowią dla nas ważny element wspierający
system rozwoju pracowników w Polsce.”
Jerzy Lewczuk, Koordynator ds. Szkoleń SUZUKI MOTOR POLAND
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