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אותנטית ועקבית, הערך הכלכלי נובע מחוויה פרסונלית

"כמו שאני אוהב"" הכי טוב בשבילי"
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אותנטיות  
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עם מה אנחנו מתמודדים

לקוחות קונים פחות מהספקים  
ם ומגלים עניין בחדשיםיהנוכחי

לפחות בשוק  החליפו ספק מהלקוחות 64%
משירות לקוחות גרוע  כתוצאה , אחד

חברות שלא מצליחות לפתור בעיות  
עזיבת " מעודדות"בנגיעה ראשונה 

לקוחות

אילו  היו נשארים ממחליפי הספקים 80%
בנגיעה ראשונההבעיה הייתה נפתרת 

Accenture 2014  ©

היו משלמים יותר עבור חווית  86%
לקוח טובה יותר
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עם מה אנחנו מתמודדים

אימוץ תוכניות הנאמנות נמצא במגמת 
עלייה אולם זה עדיין לא מונע 

מלקוחות להחליף ספקים

צוברים לקוחות  " לא מסורתיים"מתחרים 

מוכנים לשקול שירותים ומוצרים  מהלקוחות 44%
מחברות שאינן נחשבות כחלק מהתעשייה  

Accenture 2014  ©
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עם מה אנחנו מתמודדים

לקוחות נתקלים בבעיות רבות המונעות מהן אימוץ של השירות הדיגיטלי  

בחיבור בין  לא מצליחות לייצר חווית לקוחות חיובית מהלקוחות חושבים שחברות 86%
ערוצי הדיגיטל החדשים והמסורתיים ובאופן נגישות המידע והפעולות

ציפיות הלקוח משירות הלקוחות גדלים מהר יותר מאשר הסתגלות החברות

שירות לקוחות לא יעיל ואיטי וחוסר נוחות  , כתוצאה מאי עמידה בהבטחותתסכול לקוחות 
נשאר קבוע בשנים האחרונותבאינטראקציות 

Accenture 2014  ©
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2,700,000,000

כתוצאה מנטישת לקוחות שחוו שירות ח שחברות מאבדות בשנה "הסכום בש
גרועלקוחות 

החברהנטשו את , שקיבלו שירות לקוחות גרוע, אחוז מהנשאלים41%-מלמעלה •

לעזובנוספים שקלו ברצינות 40%•

אמרו כי שילמו לאותה , מאלו שנטשו חברה בגלל שירות גרוע בשנה האחרונה40%•
בשנהשקל 1,000-חברה למעלה מ

2014נסיס אוקטובר 'גמדגם ייעוץ ומחקר 
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מעבר לא פשוט

לקוחות מקדמים  לקוחות נאמנים לקוחות מרוצים 
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מנהלים בארגונים מבינים את חשיבות ההשקעה  
בחווית לקוח

O’Keeffe © 2013Bloomberg © Businessweek

חווית הלקוח כיעד עסקי מרכזי מהחברות דירגו את 80%

קריטית  חווית הלקוח מהבכירים הצהירו כי 97%
להצלחת העסק

במימוש חווית הלקוח מוערך שיפגע  כישלון 
מהרווחים20%-בכ
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הלקוח  בחוויתנקודות המגע 

Customer Care

Online 

Brick and Mortar

Mobile 

Field Services

Social Analytics 

Marketing 

Sales direct /channels
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לקוח  הבניין של חוויית אבני 

תובנות  

תרבות   עיצוב

מדידה

אסטרטגיה 

ניהול
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?מה הם רוצים

יותר אפשרויות  
תקשורת

שמירה על קשר  
רציף

עובדי קצה  
בשליטה

תקשיב טוב ותגיב  
מהר

יותר פרסונליזציה



15

?איפה מתחילים–תחושת דחיפות 

-בנה את ה 
Business 

Case

הבא את 
הפנים  
החוצה

בחן  
תובנות  

והזדמנויות 

הבא את 
החוץ 
פנימה
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https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwion4yt07vJAhVBGhQKHWoqAa4QjRwIBw&url=https://twitter.com/abbaeyecare/status/534482656633696256&psig=AFQjCNHkApydO-KOazHj1UDLdf1EJp8wag&ust=1449093214110534
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwion4yt07vJAhVBGhQKHWoqAa4QjRwIBw&url=https://twitter.com/abbaeyecare/status/534482656633696256&psig=AFQjCNHkApydO-KOazHj1UDLdf1EJp8wag&ust=1449093214110534
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מכירה נוספת שימושהצטרפותמכירה
ועדכוני מחיר

סכום כוללנטישהשימורבילינג וגבייהשירות

(תשובה)ממוצע של שביעות הרצון משירות הנציג  (תשובה)ממוצע של שביעות הרצון מהשירות  (תשובה)ממוצע של המלצה 

ניתוח שביעות הרצון לפי שלבי מסע הלקוח נותן תמונה מעניינת על החוויה הכוללת

המדיניות היא –ישנו הבדל משמעותי בין שביעות רצון מהנציג לבין שביעות הרצון מהחברה 
הבעייתית ולא שרות הלקוחות
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כך עולה -ככל שיש יותר שימוש בערוצים דיגיטליים 
ולהיפך, שביעות הרצון

שימוש בערוצים בביצוע הפעולות% 
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התנהלות  מ עמלות"מופתיחת חשבון
שוטפת

קים  'איסוף צבירורי חשבון
א"וכ

העברות קים'הפקדת צ
כספים 

לקיחת 
הלוואה

לקיחת 
משכנתא

סגירת חשבון

שביעות רצון כפונקציה של שלב בתהליך

0%

20%

40%
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התנהלות  מ עמלות"מופתיחת חשבון
שוטפת

א  "איסוף כבירורי חשבון
קים'וצ

העברות קים'הפקדת צ
כספים 

לקיחת 
הלוואה

לקיחת 
משכנתא

סגירת חשבון

ערוצים דיגיטליים סניף לאומיקול מוקדאחר
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ביקורים במלון

1-3 4-6 7 8 9 10

ימי שהייה 
בשנה של  

הלקוח

סבירות  
לביקור חוזר

מגיעים 10נותני ציון 
113%לביקורים חוזרים 
ומטה3יותר מנותני ציון 

1.0X

2.0X3.0X

2.0X
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ביקורים במלון

1-3 4-6 7 8 9 10

סבירות  
לביקור חוזר

מגיעים 10נותני ציון 
113%לביקורים חוזרים 
ומטה3יותר מנותני ציון 

1.0X

2.0X

2-2.8הם גם מוציאים פי 
יותר

הוצאה  
בשנה פר  

לקוח

3.0X

2.0X
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Business Case
BC-לאת זה הפוך 

של כולם
הגישהשינוי 

הצג תובנות  

התמקד בלקוח 
הצג רווחים  

מסגרת זמן  
ותוכנית עבודה  

חבר את הגורמים  
המשפיעים לעזור לך  

התחל  .  BC-לייצר את ה
CFOעם ה 

תוצאות עסקיות תלויות 
הוא כלי CX" –בלקוח לכן  

"לשיפור תוצאות עסקיות

בנה מסע לקוח ובחן את רגעי האמת  
ורגעי הכאב על מנת להבין היכן  

זה הזמן לעצב את החוויה  –להתמקד 
העתידית  

הצג את הרווחים  
הצפויים כתוצאה משיפור  

חווית הלקוח

הצג תובנות ממידע פנימי וחיצוני  
על ביצועי החברה בהשוואה  

הזדמנויות  , מגמות שוק, למתחרים
ואיומים  

בנה תוכנית לטווח ארוך  
לביצוע במסגרת זמן רחבה  

בקרה  , שתאפשר למידה
ותהליך שיפור יציב  

1

2

3

4

6

5
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שקדקרן 

B-Proשותפה ולית "מנכ

052-2333306

keren.shaked@b-pro.pro


