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Бизнес нуждата
Клиентът, локално подразделение на европейски лидер в ритейл индустрията, припознава като част от пазарната 
си стратегия, необходимостта от подобряване на преживяването на клиентите в обектите си. Организацията желае 
да постигне видими и устойчиви резултати и за целта търси партньор, който да изгради системен и ориентиран към 
служителите подход за създаване и прилагане на “Стандарти за работа с клиенти“.

Ключовото предизвикателството пред клиента бе свързано с огромния брой служители, на които е необходимо да 
се повлияе, така че да започнат проактивно да мислят за удовлетвореността на клиентите. Както тези, които имат 
директен контакт с крайния клиент, така и тези, чиято работа индиректно оказва влияние върху преживяването на 
клиентите. Мениджърския екип е осъзнал, че простото въвеждане на правила от горе надолу ще бъде неефективен 
подход, поради трудното упражняване на реален контрол.  

Необходим бе подход, ангажиращ служителите от долу нагоре, при който всеки от тях да бъде лично отговорен към 
удовлетвореността на клиентите, а ролята на мениджърите да бъде да насърчават и подкрепят, а не да следят и 
наказват. Една наистина предизвикателна задача!

Като дългогодишен партньор, In Your Hands е любезно поканена от организацията-клиент да партнира в изпълнението 
на амбициозните цели. След внимателен предварителен анализ In Your Hands предложи консултантски мандат 
съдържащ три ключови фази:

 • Фаза 1: Сформиране на проектен екип и одит на настоящото 
състояние на процесите по обслужване, с цел дефиниране области за 
промяна, спрямо пазарната цел на клиента. 

Изготвихме “Карта на клиентските изживявания“ (Customer Journey Map), 
която описва очакванията на няколко основни вида клиенти за всички 
етапи на взаимодействие - от получаването на рекламна брошура до 
излизането от паркинга на обекта. Като резултат In Your Hands представи 
пред мениджърите доклад с актуалното ниво на обслужване и предварително предложение за “Стандарти за 
любезно обслужване“.

РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Разработване и въвеждане на 
“Стандарти за любезно обслужване“

Водеща ритейл компания

Решението: 

Разработване и въвеждане на проект за изграждане на “Стандарти за любезно обслужване“ от 
долу нагоре
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 • Фаза 2: Постигане на Вътрешен BUY-IN. 
Този етап се оказа ключов за успеха на проекта. Бяха идентифицирани вътрешни неформални лидери на всички 
нива в организацията и In Your Hands проведе серия от работилници с тях, в които неформалните лидери следваха 
процес, позволяващ им сами да дефинират и извеждат поведения и стандарти за любезно обслужване. Това повиши 
тяхната готовност да бъдат лично отговорни към удовлетвореността на клиентите – като спазват поведенията, които 
сами са определили. Неформалните лидери поеха ангажимент да бъдат модел за подражание и да подпомагат 
процеса на комуникация към останалите служители.

 • Фаза 3: Създаване на официални “Стандарти за любезно обслужване“ и процедури за насърчаването им.
В тази фаза освен основния “Стандарт за любезно обслужване“, бяха разработени и помощни материали за 
неформалните лидери, ръководителите на търговските обекти и вътрешния тренинг екип на организацията. За да 
бъде “Любезното обслужване“ изведено като стратегически важно за компанията, стандартите бяха инкорпорирани 
в много от вътрешните ѝ системи, като: въвеждане и обучение, система за оценка на представянето, системи за 
възнаграждение, системи за отчитане и др.

Резултатът:
В резултат на осъществения консултантски проект, организацията-клиент въведе унифициран, общоприет и 
споделен подход за работа на всички организационни нива, който постави преживяването и удовлетвореността на 
клиента като основен приоритет. 

“Прилагането на “Стандартите за любезно обслужване“ постави работата на значително по-високо 
ниво и минимизира допускането на нежелани грешки.“ 

--- Оперативен мениджър в компанията ---

Организацията-клиент описа създадената атмосфера като такава с изявено чувство на гордост сред служителите 
и мениджърите, породено от усещането, че са дали своя принос към стратегическите цели на компанията и са 
допринесли тя да бъде лидер в индустрията.

Успехът на проекта бе разпознат и в международен план като пример за подражание. След като се запознаха 
с резултатите в България, много филиали на компанията в други европейски страни стартираха аналогични 
проекти, като използваха своите български колеги за вътрешни консултанти.

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА

“Прилагането на “Стандартите за любезно обслужване“ постави работата на значително 

по-високо ниво и минимизира допускането на нежелани грешки.“ 

--- Оперативен мениджър в компанията ---


