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שלנוהלקוחות



מעידן השירות



עידן משתנה









הסמכות החדשההמרדהסמכות הפורמלית

יי של עצמי'אני הדי גרק השיר שליחברת תקליטים

אני אבחר את המיקום  בתי מלון
ואת המארחים

אני סוכן הנסיעות של  
עצמי

גם אני יכול להיות  חברת מוניות
הנהג

אני מנהל הנסיעות של  
עצמי

קרנות הון  , בנקים
אני ספק המימון של  יש לי חבריםסיכון

עצמי

אני מנהל את הכישרון  תאגידים
אני יוצר הרעיונותשלי

הבחירה  , הזמן שלירשתות טלוויזיה
my binge, שלי

אני מנהל הבידור של  
עצמי



היכרות  
עם 

המגמות



Customer 
Service

Customer 
Experience

Customer 
Success

,  יעיל, תפעולי, מתן מענה מקצועי
/  שיטתי ואחיד בהקשר למוצרים 

שירותים של החברה

. קצר טווח. פתרון מהיר. מגיב
פונקציה אחת בארגון

מתן ערך ויצירת  + 
חיבור רגשי בכל  

אינטראקציה

מענה הוליסטי ואינטגרטיבי  ++ 
להצלחת הלקוח והעסק שלו

אילו  ? מהן מטרות הלקוח 
? מוצרים הוא צריך כדי להשיגן 

?מה יגרום לו להצליח 

יעדי  . ארוך טווח. פרואקטיבי
מאמץ אסטרטגי חוצה . הלקוח
ארגון



העמדות והרגשותסך 
כלפי המותג, של הלקוח

עם המותגנקודות המגע שנוצרות בכל

חווית לקוח



2020 20202018יוני 

.  בהחלטת הלקוח, הולך וגדל. מרכיב דומיננטיחווית לקוח 





נדרשות מיומנויות
ויכולות גבוהות יותר

לניהול הממשק האנושי

OmniChannelערוציותרב 

בכל הערוצים
בכל זמן

אינטגרציה ורציפות
Self service
פרסונליזציה



רגשי

טכנולוגי
+





שאלת מיליון  
הדולר



הבנת המניע  
גיבוש / חידוש / ליצירה 

?  אסטרטגיית לקוח

?  למה

?למה עכשיו



היערכות ארגונית 
ואבחון



מעורבות

מעגל רחב  

של גורמים  

שותפים

להפוך כל אבן

להטיל ספק

בחינה מחודשת 

,  של עמדות

כלים  , הרגלים

ופעולות

סנכרון עם  שיתוף הלקוח

תהליכים 

משיקים 

בארגון

חיבור לחזון 

ולערכי הארגון

היערכות



?מי הלקוח
?מי הסגמנטים השונים•

?מה מבדיל ביניהם•

?מי עדיין לא לקוח•

?מי היינו רוצים שיהיה לקוח•

?מי הלקוח הכי אהוב•

?מי הלקוח הכי מאתגר•



הן עמדות הלקוח 
?מצב הקיים



למידת הצפיות והצרכים של הלקוחות

...לפניאחדצעדבכל  הערוצים

Keep it simple Self service

חיבור רגשי

הגינות ושקיפות

Show me you 
know me

איכות. מקצוענות



הגינות ושקיפות



נתונים ומידע

פעולות ומסקנות

שקיפותVSשקוף 

כשלונותהצלחות 



#GenZDoesntNeedYou
Show me you know me



מותאמות אישית" חוויות לקוח= "פרסונליזציה 



...צעד אחד לפני

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zayedet.com/2013/02/01/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%9D/&ei=c21GVen5BsW8UYf9gKAI&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNFU52Np8MTCZRLq9SQKzxfwiohwlg&ust=1430765292099425




השראה וחלימה



ענף הרכב

מלונאות

רפואה

השראה וחלימה
  סיור בארגונים  / ביקור

מעוררי השראה
 היכרות עם מנהלים  /

תהליכים
  שילוב עם גורמים או

"  עולמות"תהליכים מ
תוכן רחוקים



גיבוש אסטרטגיית  
לקוח



יצירת תמונת  
עתיד

  מרכזים את החלומות
ומתכנסים

 ן'הויז"מגבשים את"
התמונה הארגונית  

הנשאפת  



אנשיםביןמפגשנקודתלקוחותיהעבורתהיההספרייה
לצד,ולמידהמחקראדםלכלותאפשרותרבותידעלבין

אופקיםומרחיבתמהנהחוויה

חדשנות ,יצירתיות
והשראה

ועכשוויתרלוונטיות וזמינותנגישות

תרבותיותרב
ורבגוניות

והעמקהלמידה

לאומימורשתמוסד

מקצוענות

שותפות

יחס אישי

בהירות

הלקוח מרגיש בטוח ורגוע  
שהוא מקבל  את המענה 

הנכון המלא והעדכני ביותר  
מהציות

הלקוח מרגיש רצוי ואהוד  
בציות  " רואים אותי"

,  הלקוח זוכה לליווי תמיכה
חש  . הדדיתהפרייהחווה 

להשגת מחוייביםשבציות 
.המטרות המשותפות

פועל  ,הלקוח שולט ובקיא 
מתוך הבנה עמוקה 

ההנחיות  של
המתקבלות  וההסברים

מהציות

מקצועיות וחדשנות

גמישות

מובילות

רגישות וחמלה

עבודת צוות

MY EYES
ON YOU

"מפילת לסת"חווית שירות 
רציפה ומתמשכת 4

משפט  –התפישה 
,  ערכים, מוביל

עקרונות
  ניסוח משפט

המתאר את  
התפישה



הטמעה



אסטרטגיית לקוח  
כתרבות ארגונית  



פיתוח מסעות לקוח מבוססים  
אסטרטגיה

נכנס לאתר  
קופת החולים  

פונה למוקד  
הטלפוני של 
קופת החולים

מפגש עם 
האחות

רוכש תרופות  
בבית המרקחת

קובע תור 
באפליקציה

מגיע למרפאה 
ממתין בתור, 

נבדק אצל  
הרופאה

רואה פרסומת  
שילוט רחוב  /

עונה על  
סקר



מודדים ומטמיעים שגרות

מדידה קבועה ותדירה  1.

)SLAלדוגמה למול (מדידה פנימית לאור יעדים 2.

כנקודת מגע–מדידת חווית לקוח-"קול הלקוח"3.

יצירת את השגרות לשיפור מתמיד4.



הקשבה שוטפת–" קול הלקוח"



"לקוח"פיתוח חווית העובד כ

לשמור על העובדים1.

אנשיםשאוהביםלגייס עובדים 2.

"כשירות"אימון שוטף ושמירה על 3.

גמישות מחשבתית, בינה חברתית, יצירתיות–מיומנויות 4.

כלים וסמכויות5.

חווית עובד טובה  

משפיעה לטובה על 

חווית הלקוח





מבחר הנעליים הגדול ביותר–1999

שירות הלקוחות הטוב ביותר–2003

תרבות וערכי ליבה כתשתית–2005

לקוחות וספקים, עובדים: יצירת קשר אישי ורגשי עם כל השותפים–2005

היא הענקת אושר לעולםזאפוסמהותה של –2009

 VIP  ,Very happy person    VHP-המחליף את הזאפוסהמושג של 








!ובהצלחהתודה

"עידן החדש"הטמעת אסטרטגיית לקוחות ב


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	רגשי
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45

